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(A page from a printed book) 
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♦Baith Paththarki Nav♦ ●Rachana Nagrik● 
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અનુક્રમણીકા 

લાચઔભીત્ર તાની વન્દખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાં જ, ત ે
રેકનું ાનું કુરળે. એ જ પ્રભાણ ેદયેઔ રેકભાં જ ેત ે‘રેકના ળીથઔ’ની નીચ ે
જભણી ફાજુએ રકલાભાં આલેર ‘અનુક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાં જ 
અનુક્રભણીઔાનું આ ાનુ ં કુરળ.ે આ વુલીધાન રાબ રેલા લાચઔભીત્રને 
લીનન્તી છ.ે 

I યચના નાખયીઔ ● ‘ઈ.ફુઔ’ લેાએ ● 09 

●પ્રસ્તાલના●  

1 ભનુબાઈ ંચી ‘દળથઔ’ ● કાંધ ય ફેઠરેાં ● 13 

2 સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજી ● વોને તાન લાડ ભટ્ ઔયલ છ ે●18 

3 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી) ● વમ્પપ્રદામ ભાનલખોયલન બંખ ઔયે છ ે● 

21 

4 ડૉ. ફી. એ. યીક ● ચીતયાભણના દીઔથી અન્ધારંુ ન ટ્ે ● 26 

5 ઔયવનદાવ ભુજી ● શીન્દુન અવર ધભથ અને શારના ાકંડી ભત ● 

33 
6 ભશી દમાનન્દ વયસ્લતી ● વશજાનન્દજી અને દાદાકાચય ● 41 
7 ઔેદાયનાથજી●વદ્ખુણ અને ુરુાથથ લીના ઉધ્ધાય ઔે ભુક્તી ળક્મ નથી● 

44 
●પ્રઔયણ● 

1 ઔથા વુણી વુણી પુટ્યા ઔાન ● 49 

2 જભાાનાં નાઔાં કમાાં ● 64 
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3 એઔ એઔ ઔશે ભાશાય ંથ ● 76 

4 ઉંઘ્મ ઔશે, ઉંઘ્મ વામ્પબે ● 90 
5 ઔંઠ ેાશાણ ળઔે ક્મભ તયી ● 110 

6 તેથી જડણં ન ટ્ે ● 124 
7 એ ફે ન ફને, વેંથ અને ટ્ાર ● 135 
8 ભુઔી શીય ઉાડ ેાશાણ ● 147 

9 ળીખમંુ વાંબળ્ું વલે પઔ ● 161 

II અભાયાં પ્રઔાળન ● 174 

III અન્તીભ ટ્ાઈટ્ર ેજ ● 178 

 

નોંધ :  
ફીજી આલૃત્તીભા ં પ્રસ્તાલનાભાં 6 અને 7 તથા પ્રઔયણભા ં 8 અન ે
9ન વભાલળે ઔયેર છ.ે 
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શે  રઔ ,  
શંુ  જ  ે ઔંઈ  ઔ શંુ  તે  યમ્પયાખત  છે એભ જાણી  
કરંુ  ભાનળ  નશીં .  
તભાયી  ુ લથ યમ્પયાને  અનુવયીને  છે એભ 
જાણી ને  ણ કરંુ  ભાનળ  નશીં .  
આલું  શ ળે  એભ ધાયી  કરંુ  ભાનળ  નશીં .  
તઔથવીદ્ધ છે એભ જાણી  કરંુ  ભાનળ  નશીં .  
રોઔીઔ  ન્મામ  છે એભ જાણી કરંુ  ભાનળ  
નશીં .  
વુ ન્દય  રા ખે  છે એભ જાણી કરંુ  ભાનળ  નશીં .  
તભાયી  શ્રદ્ધા ને  ના રંુ  છે એભ જાણી કરંુ 
ભાનળ  નશીં .  
શંુ  પ્રવીદ્ધ વાધુ  છું ,  ુજ્મ છું  એલું  જાણી  ક રંુ  
ભાનળ  નશીં .  
ણ તભાયી  લીલે ઔફુદ્ધીથી  ભાય  ઉદેળ કય  
રાખે  ત  જ તભે  તેન  સ્લીઔાય  ઔયજો.  

–ખોતભ ફુદ્ધ  
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વભાજને ઉંચે ચડાલલા ભાટ્નેા આ વીદ્ધાન્ત 
સ્લીઔાયલા જોઈએ : 

1. યભેશ્વય વીલામના ફીજા ફધા ઈશ્વયન, દેલન 
લીયધ, ફાુ, ખુરુ, ળાષ્ડીન લીયધ, અલતાયન 

લીયધ, ભુતીુજાન લીયધ, ભન્દીયસ્થાનાન લીયધ. 

2. ઔઈ ણ ળાષ્ડ, તે લેદ, ખીતા, ઔુયાન ઔે ફાઈફર 
ઈશ્વયપ્રણીત છ ેતેભ ભાનલું નશીં. લીલેઔફુદ્ધી ના ઔશે ત ેલચનન ે
સ્લીઔાયલું નશીં. 

3. ઔઈ ભનષુ્મને યભેશ્વય ઔે મખમ્પફયની ઔટ્ીભા ં
ભુઔલ નશીં. ઔઈ ભશાુરુ બુર ઔયે જ નશીં તેલું ભાનલું નશીં. 
તેથી તેનું એઔેએઔ ચયીત્ર ળુદ્ધ, દીવ્મ, શ્રલણઔીતથન મગ્મ જ 
છ ે એભ વભજલું નશીં. ભશાન ુરુએ વભાજશીતલીયધી 
આચાય ઔમાથ શમ ત તેન ેછાલયલા નશીં, તે એભની ઉણ 
જ શતી એભ સ્ષ્ટ ઔશેલું. 

–ઔીળયરાર ભળરુલાા 
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I 

‘ફૈઠ થ્થયઔી નાલ’ – ‘ઈ.ફુઔ’ લેાએ 

અનુક્રમણીકા 

 યૅળનર અબીખભ લીના ળાંતી, વુક ઔે 

લીઔાવ ળક્મ નથી, ઈયૅળનર અબીખભ જાતજાતના 

જોકભ ઉબા ઔયે છ.ે ભાનલ ભુલ્મ અને યૅળનર 

અબીખભ વાથે જોડામરેા યશેલું, તે વુક, ળાંતી અને 

જીલનાનન્દ ભાટ્ ે જરુયી છ.ે ઔથાઔાય, વંત, 

સ્લાભી, ધભથઉદેળઔ રઔની વભજને ચક્કવ 

કીરે ફાંધલાની ઔળીળ ઔમાથ ઔયે છ.ે રઔ યૅળનર 

ફને ત એભન ધંધ બાંખી ડ.ે એભના કકરા 

ઉદેળ ઔઈ ન વાંબે. એભના ચયણસ્ળથ ઔઈ ન 

ઔયે. એટ્રા ભાટ્ ેધભથના ઠઔેેદાય તાના ઉદેળભાં 

શમ્પભેળાં ખુઢલાદન, અખભનીખભન, આધ્માત્ભન 
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ભવાર છાંટ્યા ઔયે છ,ે અને રઔને અલે યસ્ત ે

લાે છ.ે જ ેતાન લાડ ભટ્ ઔયે તે ધાભીઔ શઈ 

ળઔે નશીં, તે ઠખ જ શમ. 

 ઈયૅળનર અબીખભની ખતી શમ્પભેળાં શ્રદ્ધા, 
અન્ધશ્રદ્ધા, બક્તી, અનુબુતી, ભન્ત્રતન્ત્ર, ંથ, 
વમ્પપ્રદામ, ઔથા, ાયામણ, ભશત્વલ, પ્રખટ્ 
બ્રષ્ઢસ્લરુ, રુઢીચુસ્તતા, વંઔુચીત કમાર, 
ફન્ધીમાય જીલન, ભાનવીઔ અન્ધા, ધભથઝનુન, 
વાંપ્રદામીઔ આતંઔલાદ તયપની શમ છ.ે 
ઔયળનદાવ ભુજીએ ભાનવીઔ અન્ધાા વાભે 
વંગથ ઔમો શત. રગ્ન છી તી બખલે તે શેરા 
ત્નીને ભશાયાજ વભક્ષ લીત્ર ઔયલા એઔાંતભાં 
ભુઔલી ડ,ે તે રુઢી વાભે તેભણે 1860ભાં ફલ 
ઔમો શત. 2019ભાં ણ પયઔ ડ્ય નથી. વાધુ, 
સ્લાભી, વંત ાવ ે ભશીરા દડી જામ છ.ે 



ફૈઠ થ્થયઔી નાલ             http://govindmaru.com            11        
 

યૅળનર અબીખભ લીના આ અનૈતીઔ પ્રદુણ 
અટ્ઔી ળઔે નશીં. બ્રષ્ઢવમ્પફન્ધના નાભે આળાયાભ 
પ્રદુણ પેરાલતા જ શમ છ.ે આ ુસ્તીઔાની 

ળરુઆતભાં ભુઔેરા લીચાયરેક ‘કાંધ ય ફેઠરેાં’ 

–ભનુબાઈ ંચરી ‘દળથઔ’; ‘વોને તાન લાડ 
ભટ્ ઔયલ છ’ે –સ્લાભી વચ્ચીદાનંદજી; 

‘વમ્પપ્રદામ ભાનલખોયલન બંખ ઔયે છ’ે          
–પ્રા. યભણ ાઠઔ; ‘ચીતયાભણના દીઔથી 

અન્ધારુ ન ટ્ે’ –ડ. ફી. એ. યીક; ‘શીન્દુન 

અવર ધભથ અને શારના ાકંડી ભત’          
–ઔયળનદાવ ભુજી; ‘વશજાનંદજી અને દાદા 

કાચય’ –ભશી દમાનંદ વયસ્લતી; ‘વદ્દખુણ 
અને ુરુાથથ લીના ઉધ્ધાય ઔે ભુક્તી ળક્મ નથી’ 

–ઔેદાયનાથજી; ધ્માનુલથઔ લાંચલા જલેા છ,ે 
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આંક ઉગાડનાયા છ.ે રાઔડાની શડી વાભે ઔાંઠ ે

રઈ જામ, થ્થયની શડી અલશ્મ ડફુાડ.ે 

બ્રૉખયભીત્ર ખલીન્દબાઈ ભારુના 
‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉખભા ં ‘ફૈઠ થ્થયઔી નાલ’ 
ુસ્તીઔાની રકેભાા પ્રખટ્ થઈ, અને આજ ે તેની 
‘ઈ.ફુઔ’ પ્રવીદ્ધ થઈ યશેર છ ે તે ફદર શંુ 
ખલીન્દબાઈન શાદીઔ આબાય ભાનંુ છુ.ં 

–યચના નાખયીઔ,  
તા. 26 જુન, 2019  
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1 

કાંધ ય ફેઠરેાં 

 
ભનુબાઈ ંચી ‘દળથઔ’ 

અનુક્રમણીકા 

આ વત્ઔૃત્મ ધન્મલાદને ાત્ર છ;ે ઔાયણ ઔે 
આણા દબુાથખી દેળભાં જડ ખુરુબક્તી, જડ ભુતી, 
ભન્દીય, ુજાએ પયી જોય ઔયલા ભાંડ્યુ છ.ે જાણ ે
યાજા યાભભશન યૉમથી આજ વુધીન વુધાયણામુખ 
થમ જ નથી! ભશન્ત અને ઔશેલાતા ધભથખુરુન 
‘શીન્દુ ધભથ બમભાં છ’ે એલ શફા આની 
નીળાની છ.ે શીન્દુ ધભથ બમભાં છ ેજ. ગણા લકતથી 
બમભાં છ;ે ણ તે ત આંતયીઔ યખને ઔાયણે. ત ે

યખભાં ઔેન્દ્રસ્થ ત જન્ભખત લણથવ્મલસ્થાની 
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શીભામત છ.ે ફધા અન્મામ, અવભાનતા, લીદ્રશનું 
ભુ જ જન્ભખત લણથવ્મલસ્થા છ.ે જભાનાથી 
ઔણથ, એઔરવ્મ જલેાએ તાભાં ળક્તી, તેજ, ધખળ 
શલા છતાં અવષ્ણ અભાન વશન ઔયલાં ડ્યાં છ.ે 

ભાણવ ભાત્ર વભાન છ,ે ળક્તીભાં નશીં ત 
ઈચ્છાએ વભાન છ ે જ. ફધાને સ્લભાન છ ે જ – 
અને ફધાભાં છીલત્તી રખબખ વયકી 
વભજદાયી છ.ે આ પ્રતીતી નલા મુખન ામ છ.ે ત ે
ભાણવ ઔમા યંખ, ઔમા ધભથ, ઔમા દેળન છ.ે ઔમા 
લંળન છ ે તે ફીનભશત્ત્લનંુ છ.ે નલા મુખનંુ ફીજુ ં
પ્રતીાદન અનુબલપ્રભાણ્મ છ,ે ગ્રંથ ઔે ખુરુપ્રભાણ્મ 
નશીં. ખુરુ વ લાક્મ ટ્ાંઔે તમે અગ્ની ળીત થત 
નથી, એ અનુબલ શયઔઈ જોઈ ળઔે છ.ે 

જન્ભખત લણથવ્મલસ્થા ફુદ્ધીને ભંજુય નથી; 
ઔાયણ ઔે લૈશ્મભાંથી ખાંધી ને વયદાય થઈ ળઔે છ ે
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અને ક્ષત્રીમભાં ફુદ્ધ–ભશાલીય થામ છ.ે આ 
અલાદ નથી. ફધાને ભાટ્ ે દયલાજા કુલ્લા થતાં 
ડૉ. આંફેડઔય નલી ભનુસ્ભૃતી યચી ળઔે છ.ે 

ઔૃા ઔયીને ફુદ્ધીના સ્લતન્ત્રતા, વભાનતા, 
ફન્ધુતાના દયલાજા ફન્ધ ઔયલાનું છડી દ. 
ભનુસ્ભૃતીભાં જ ેશ્લઔ ભાનલતાના લીયધી – જલેા 
ઔે ળુદ્ર લેદ વાંબી જ ન ળઔે, એઔ જ ખુના ભાટ્ ે
અલણથને લધાયે વજા અને વલણથ બ્રાષ્ઢણને છી 
વજા. ષ્ડીને સ્લતન્ત્રતા જ ન શમ –તેલા શ્લઔ 
બુંવી નાક. 

ભનસુ્ભૃતી ઔે ઔઈ જુની ુયાણી સ્ભૃતીને ત ે
ુયાણાં છ ેભાટ્ ેજ ભાન આલાન ભશીભા ઔયલાનંુ 
ફન્ધ ઔય. વાભાજીઔ અન્મામને વભથથન આતા ં
ધભથલાક્મને છઔેી નાક. નશીંતય લેદાંતન ળ અથથ 
છ?ે ફધાભાં બ્રષ્ઢ છ,ે વોભાં યાભ જ છ,ે એ લાત 
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છતાં; ણ ઉંચી ઔભભાં લધાયે છ,ે નીચી ઔભભાં 
છ છ,ે એલી ટ્ંચી ફન્ધ ઔય. 

લેદાંત એ ભનુષ્મ ભાત્રની વભાનતા અને 
સ્લતન્ત્રતાની ગણા છ.ે તેને નઔાભાં 

સ્ભૃતીલાક્મ ટ્ાંઔી નઔાભી ન ઔય. ુલથઔભો, 
જન્ભજન્ભાંતયની જાને વભાજવુધાયણાના આડ ે

ન રલામ. એ પ્રત્માગાતી લરણ છ.ે ભાયાં ઔભો જ 
નશીં, વભાજનાં અઔભો ણ ભને નડ ેછ,ે ફાંધે 

છ.ે ફાલીધલા ફારગ્નને ઔાયણે થામ છ,ે અને 
ફારગ્ન એ વાભાજીઔ ઔુયીલાજ છ.ે તેભાં 

ુલથજન્ભની લાત અસ્થાને છ.ે જો દયેઔને તાનાં 
જ ઔભો નડ ેછ ેએલું એઔલાય ચરાલ, ત કાંધ 

ય ફેઠરેાં ઔદી ઉતયલાનાં નશીં અને ળઔ અને 
ળીત યશેલાના, અને રઔળાશી જ ે વલથ 

ભાનલીને ભુ અધીઔાયભાં, ભુ જરુયીમાતભાં, 
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ભુ ઝંકનાભાં વભાન ખણે છ,ે તેન ામ જ 

નકાળે નશીં. 

– ભનુબાઈ ંચી ‘દળથઔ’ 
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2 

વોને તાન લાડ ભટ્ ઔયલ છ ે

 
સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજી 

 અનુક્રમણીકા 

આણ ે ત્મા ં અધ્માત્ભની જગ્માએ 
વામ્પપ્રદામીઔતા પારીપુરી છ.ે અધ્માત્ભની વતત લાત 
ઔયનાયા ણ વાચા અથથભાં આધ્માત્ભીઔ નથી શતા. 
આલા રઔને ણ બોતીઔ વુકવખલડ જોઈતાં શમ 
છ.ે ભાયી દૃષ્ટીએ બાયતભાં વાચી આધ્માત્ભીઔતા 
નશીંલત્ છ.ે શા, અધ્માત્ભને નાભે લીળા યજીલી 
લખથ તૈમાય થમ છ.ે તનેે આરઔના ામાના પ્રશ્નની 
જગ્માએ યરઔના પ્રશ્ન ઉઔેરલાભાં લધુ યવ છ.ે નાના ં
ફાઔ, મુલાન અને મુલતીને વાધુવાધ્લી થઈ 
જલાની પે્રયણા આીને દેળના મુલાધનને નીષ્ક્રીમ, 
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યાલરમ્પફી અને પ્રતીક્રીમાત્ભઔ લીચાયભા ં રખાલી 
દેલાભાં આલ ેછ.ે 

વાચું અધ્માત્ભ પ્રખટ્ાલલા ભાટ્ ેઔઈ ભન્દીય ઔે 
ધભથસ્થાનની અનીલામથતા નથી યશેતી. ઈશ્વય અને 
અધ્માત્ભ ઉય ચઢાલરે પ્રત્મેઔ બોતીઔ ળણખાય 
દળથઔને ખુભયાશ ઔયે છ.ે વાચા અધ્માત્ભને ફચાલલુ ં
શમ ત આ ળણખાયપ્રભેી દુઔાનદાયથી તેને ફચાલ, 
ફનાલટ્ી અધ્માત્ભથી દેળ ભુક્ત થામ. બાયતે શલ ે
લૈજ્ઞાનીઔ, લીયરુુ, વાશવીઔ, આરઔના પ્રશ્ન 
ઉઔેરનાયા ઔામથઔતાથની ુજા ઔયલાનંુ લરણ ધયાલલુ ં
જોઈએ. ચભત્ઔાય ઔયનાયા ઔે આળીલાથદન વ્માાય 
ઔયનાયાથી ફચલુ ંજોઈએ. 

ળંુ બાયત ઉચ્ચ વંસ્ઔૃતીલા દેળ છ?ે ઔદી 
દરીત ઔે ળુદ્ર થઈને લીચાય ઔમો ઔે આ વંસ્ઔૃતીથી 
તેભને ઔેલું જીલન ભળંુ્? ળા ભાટ્ ે શીન્દુ ધભાથન્તય 
ઔયે છ?ે અસ્શૃ્મતા, વતીપ્રથા, દેલદાવીપ્રથા, 
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ફાલધૈવ્મ લખેયેની નાફુદી શજી થઈ ળઔી નથી. ળંુ 
ઔાયણ છ ે ઔે શીન્દુ પ્રજા શજી ણ વભયવ નથી થઈ 
ળઔતી? વમ્પપ્રદામ, મખી ઉયના વકુી લખથન ે
તાના તયપ કેંચલા ભથાભણ ઔયી યષ્ણા છ.ે નીચેના 
લખથની ઔઈને ચીંતા નથી. વોને તતાન લાડ ભટ્ 
ઔયલ છ.ે ખખનચુમ્પફી ભન્દીય ફાધંલાં છ ે અને 
અલતાયી રુુ થઈન ે ખઠલાઈ જલુ ં છ.ે પ્રતી લથ 
ધભથખુરુનાં વમ્પભેરન બયામ છ.ે લખય પ્રશ્નના 
પ્રશ્નની ચચાથ થામ છ,ે અને ‘ધભથ ઔી જમ શ’ના નાયા 
ભરઔાતાં ભરઔાતાં વો લીકયામ છ;ે ણ ામાના 
પ્રશ્નને ઔઈ આંખી ણ અડાડતુ ંનથી. 

–સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજી 
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3 

વમ્પપ્રદામ ભાનલખોયલન બંખ ઔયે છ ે

 
યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી) 

અનુક્રમણીકા 

બાયત દેળભાં નાનાંભટ્ાં વાત રાકથીમ 

લધુ ખાભ. અને પ્રત્મેઔ ખાભભાં છાભાં છુ ં
એઔ દેલસ્થાન ત શળે જ. માત્રાધાભભાં ત 

ભન્દીયન લવતીલધાય અનેઔ ખણ શમ છ.ે એ 
જોતાં, આ દેળભાં ચીવેઔ રાક ભન્દીય ત 

છાભા ં છા ં કયાં જ. અન ે છતાં, 
ભન્દીયની આ લીયાટ્ વંખમાથી દેળન ે ઔળ 
રાબ થમ ઔે નશીં? આલું વલેક્ષણ ઔઈ દળેબક્ત ે
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ઔે પ્રબુબક્તે ઔે વયઔાયે ઔેભ શાથ ધમુાં નશીં? આ 
પ્રશ્ન અઔ ખણી છડી દઈએ, તમ, શજી લી નલું 
ભન્દીય ચણલાનંુ વાશવ ઔઈને વુઝે, ત્માયે થડુઔં 
લીચાયલાની આણી પયજ ન ચુઔામ. લાસ્તલભાં ત 
ફધાં જ ધભથસ્થાન સ્થાીત શીતના અડ્ડા તથા 
ળણઔેન્દ્ર જ છ ેએલું દૃષ્ટીવમ્પન્ન વ્મક્તી વશેજ ે
જોઈ ળઔે છ.ે આ સ્થીતીભાં જાગ્રત લખથ ાવે ત 
ડઔાયની જ અેક્ષા યાકી ળઔામ. 

જ ે ખાભભાં રાક રુીમા કચીને ભન્દીય 
નાભની ભીથ્મા ઈભાયત ઉબી ઔયલાનંુ લીચાયામ છ ે

ત્માં ભેં જોમંુ ઔે ખાભના ઔાચા અને ધુીમા 
યસ્તાની ફને્ન ફાજુએ કુલ્લી શાજતભાંથી બાયે 

દુખથન્ધ ઉડી યશી શતી. બખલાનનું ગય ફાંધલા 
ઔયતાં લંચીત ભાટ્,ે ભાણવ ભાટ્,ે ાઔાં 
વખલડબમાાં યશેઠાણ ફાંધલાં એ અનેઔખણા લધુ 
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ુણ્મનું ઔામથ છ.ે એઔ ખાભભાં એઔ ઔયડના કચ ે
અતીરુદ્ર મજ્ઞ મજાઈ ખમ. આલું ખાભેખાભ થામ : 
શભશલન, મજ્ઞ, ળતઔંુડી ઔે વશષ્ડઔંુડી, નલચંડી ઔે 
ળતચંડી, પ્રાણપ્રતીષ્ઠા અને જીણોધ્ધાય, 
અભૃતભશત્વલ અને ઔૃતજ્ઞતા વભાયશ, અશ્વભેધ, 
છ્નબખ અને ભશાબખ લખેયે ચાલ્મા જ ઔયે 
છ!ે ક્માયેઔ ઔઈ દેલ દુધ ી જામ, ક્માંઔ ભાતાજી 
પ્રખટ્ ે અને લંધ્માનેમ વખબાથ ફનાલે, ભુતી ઉય 
ચખકા ગીન અબીેઔ થામ અને ધુીમા 
ભશલ્લાભાં ગીની નદી લશે, આલા પ્રત્મેઔ પ્રમખ 
ભાટ્ ે લીશ્વળાંતી તથા લૈજ્ઞાનીઔ આધાયથી છ 
દાલ ણ નશીં! આણે એઔ એલા ભવીશા ઔે 
પયીશ્તાની પ્રતીક્ષા ઔયલી યશી ઔે જ ેએઔ જ ભન્ત્ર 
આે : ભન્દીય નશીં, વંડાવ ફાંધ! એઔ ઔયડ 
રુીમાથી ત એઔ નશીં, અનેઔ ખાભની વીઔર પયી 
જામ. રખબખ જાશેયભાં, ઉબડઔ તથા બમબીત 
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શૈમે, અાય અખલડ અને ખંદઔી લચ્ચે, ઔુદયતી 
શાજતે ફેઠરેી આણી ઔયડ ફશેનને સ્લચ્છ, 
ળાંત–અઔાંત તથા નીશ્ચીત વંડાવ ભે ત શજાય 
ભન્દીય ફાંધલા જટે્રું ુણ્મ ભે જ! 

વમ્પપ્રદામ તભાયી ાવે ળું ભાખી રે છ ે એ 
કયેકય વભજલાની જરુય છ.ે તભાયા ચીત્તને 
વમ્પુણથણે અભાયા ળયણે ધયી દ એ જ તેની ભાખ 
છ;ે જ ે વાધુવંત, ળાષ્ડી, મખી, ફાા, 

સ્લાભીની પજ દ્વાયા તે ઉગયાલતા શમ 

છ,ે છી તભે વુકી થા ઔે દુ:કી, એની તેને 
રેળભાત્ર યલા શતી નથી; ઔાયણ ઔે ‘વુક ળું?’ 

એની વ્માખમા ણ એ રઔ જ તભાયે ભાટ્ ે
પ્રસ્તુત ઔયતા શમ છ ે અને એ લીચાયળક્તીની 

ળયણાખતીને યીણાભે, એ જ વ્માખમા સ્લીઔાયી 
રેલા તભે ભજફુય ફન છ. સ્લભાની 
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આત્ભખોયલલા ભનુષ્મ ઔદાી આધ્માત્ભીઔતાને 
ળયણે જત નથી. અધ્માત્ભલાદી વ્મક્તી 
આત્ભખોયલલીશણી, અન્મ દ્વાયા શંઔાયાતી જભાત 
છ;ે જભેાં ભાનલણાને ઔે ભાનલખોયલને ઔઈ સ્થાન 
નથી. જો કયેકય આણે એઔ ભાનલી તયીઔેના 
ખોયલથી જીલલું શમ ત, ઔઈના લીચાય ઔે ભત 
વભક્ષ ળયણાખતી સ્લીઔામાથ લીના જ આણી 
લીલેઔળક્તીને આધાયે જીલન ગડલું ડળે. 

– યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી) 
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4 

ચીતયાભણના દીઔથી અન્ધારંુ ન ટ્ે 

 
ડૉ. ફી. એ. યીક 

અનુક્રમણીકા 

નયવીંશ ભશેતાએ ઔૃષ્ણરીરા જોઈ. ખોતભ 
ફુદ્ધને વાક્ષાત્ઔાય થમ. યાભઔૃષ્ણ યભશંવને 
ઔારીઔાનાં દળથન થમાં. શજયત મખમ્પફયને 
દેલદુતનાં પ્રત્મક્ષ દળથન થમાં. આ ગટ્ના ળું છ?ે 
નયવીંશ ભશેતાને બાબીએ ભશેણં ભામુાં તેથી કટ્ુ ં
રાગ્મું અને ભશાદેલને પ્રવન્ન ઔયલા ઉલાવ ઔમાથ. 

અખીમાય દીલવના ઉલાવ છી ભશાદેલનાં 
પ્રત્મક્ષ દળથન થમાં અને નયવીંશ ભશેતાને લૈઔંુઠભાં 
રઈ ખમા; ત્માં ઔૃષ્ણરીરાનંુ દળથન ઔયાવ્મું. 
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ભનલીજ્ઞાનના વાદા વીદ્ધાન્તની વભજલાા 

વભજી ળઔળે ઔે નયવીંશ ભશેતાને થમેર ભશાદેલ 
વાક્ષાત્ઔાય અને ઔૃષ્ણરીરાનું દળથન લાસ્તલીઔ 

અનુબલ નશત; યન્તુ તેભના ચીત્તની એઔ 
અલસ્થા શતી, જનેે લીભ્રભ ઔશેલામ. લીભ્રભ 
એટ્રે જ્માં ઔંઈ ન શમ ત્માં ઔંઈઔ શલાન 
અનુબલ થામ તે. અભુઔ ઈચ્છા, લતૃ્તી વ્મક્તીના 
ચીત્તભાં એટ્રી પ્રફ શમ ઔે તેન ઔલ્ીત 
વ્મલશાય ણ લાસ્તલીઔ જલે રાખે. નયવીંશ 
ભશેતાને ઈશ્વય ાભલાની તારાલેરી શતી. તેભાં 

અખીમાય દીલવના અલાવના ઔાયણ ે
લીચાયક્રીમા ણ ળીથીર ફની ખઈ શમ. આથી 

ઝંકના શમ તે ફાફતન લીચાય લાસ્તલીઔ જલે 

રાખે. આ સ્લાબાલીઔ છ.ે  
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ઈશ્વયના આ બક્ત નીદો, બા શમ છ,ે 
જખતનાં દુ:કભાંથી છુટ્લાન ભાખથ ળધલાની તીવ્ર 
ઝંકના તેભને શમ છ.ે તેથી જ ખોતભ ફુદ્ધ ઔે 
ભશાલીયસ્લાભી ઔે મખમ્પફયવાશેફ જલેા વતત 
આત્ભચીંતન અને ભનન ઔયતા શમ છ.ે દીલવ 
વુધી તાની ળાયીયીઔ જરુયીમાતન ખમાર ઔમાથ 
લખય ચીન્તન વાથે એઔાઔાય ફની વભાધીભાં યષ્ણા 
શમ છ.ે આભ વતત ચારતી પ્રક્રીમાને યીણાભે 
અંતયના ઉંડાણભાંથી, તેભના અફધ સ્તયભાંથી 
ભનની વાટ્ી ઉય આલતા લીચાય તેભને ઈશ્વયે 
આેરા લીચાય છ ેએલી અનુબુતી થામ છ.ે તેભના 
આ લીચાય જનવભાજને ભાખથદળથન આે છ,ે રઔ 
તેનંુ ારન ઔયે છ.ે આ ફધ, લીચાયને વ્મલસ્થીત 
રુ આલાભાં આલ ે ત્માયે તે ધભથનંુ તત્ત્લજ્ઞાન 
ામાના વીદ્ધાંત ફને છ.ે આભ ઔઈ ધભથ ઔે ધભથગ્રંથ 
દૈલી નથી. લેદ, ખીતા, ઔુયાન, ફાઈફર, ગ્રંથવાશેફ 
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ઔે ઔઈ ણ ધભથગ્રંથ ઈશ્વયયચીત નથી. ધભથગ્રંથ 
એટ્રે જ ેતે ધભથના સ્થાઔ, આદ્ય લીચાયઔએ જ ે
ચીન્તન ઔમુાં તેનું વ્મલસ્થીત રુ. ઔઈ ણ ધભથગ્રંથનું 
લીલયણ ઔયીળું ત જણાળે ઔે આ ગ્રંથ યચામ તે 
વભમના વભાજનંુ, દેળઔાની યીસ્થીતીનુ ં તેભાં 
પ્રતીફીંફ ડ્યુ ંછ ેઅને રઔને વ્મક્તીખત તેભ જ 
વાભાજીઔ જીલન વાયી યીતે જીલલા ભાટ્નેા 
નીતીનીમભ, ધયણ, આચાયવંશીતાનંુ તેભાં 
લીલયણ શમ છ.ે ધભથગ્રંથ યચામાને શજાય લથ થઈ 
ખમાં. જીલનવ્મલશાયભાં આભુર યીલતથન આવ્માં. 
તેથી લતથભાન વભમના વન્દબથભાં ધભથગ્રંથના 

લીચાયનંુ, નીમભનંુ ુન: અથથગટ્ન ઔયલાની 
જરુય છ.ે ધભથગ્રંથનાં તથ્મ અફાધીત વત્મ છ ેતેભ 

ઔશી ળઔામ નશીં. ઔઈ ઔાભાં, ઔદી ણ ઔઈ 
વ્મક્તી ઔે તેભન ફધ ુણથ શઈ ળઔે નશીં. દયેઔ 
વભમભાં દેળઔા યીસ્થીતી પ્રભાણે ભશાુરુ 
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ેદા થામ છ ેઅને વભમની જરુયીમાત ભુજફ ફધ 
આે છ.ે 

વાચ વંત ત વત્મની, જ્ઞાનની, ઈશ્વયના 
અનન્ત તત્ત્લની કજભાં શમ છ.ે તેને બોતીઔ 
જખતની દયઔાય શતી નથી. આલા વંત 
ચભત્ઔાયીઔ ઔે અરોઔીઔ શલાન દાલ ઔયતા નથી. 
ભઠ, આશ્રભ સ્થાી ળીષ્મલૃન્દ ઉબું ઔયી પ્રતીષ્ઠા 
ભાટ્ ે યાચતા વંત ુયેુયા વંવાયી છ ે અને 
વભાજભાં કટ્ાં ઉદાશયણ ુયાં ાડ ે છ.ે તાને 
બખલાન તયીઔે ુજલાન આગ્રશ યાકતા આ વંત, 
ળાષ્ડી, સ્લાભી, પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુને ઔાયણ ે
બખલાન જ બમભાં ભુઔામ છ.ે જરાયાભ ફાા ઔે 
ુનીત ભશાયાજ વીધાવાદા ભાનલી શતા અને 

તેભણે રઔઔલ્માણની ઉત્તભ પ્રલૃત્તી ઔયી. 

આલા વંલેદનળીર ભાનલીના ુરુાથથનું મગ્મ 
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ભુલ્માંઔન અને અનુવયણ ઔયલાને ફદરે તભેનાભાં 
ચભત્ઔાયીઔ ળક્તી આયલાભાં આલે તેભાં તેભનું 
અલભુલ્મન થામ છ.ે 

દુનીમાની દયેઔ પ્રજા ઔઈ ને ઔઈ ધભથ ા ે
છ.ે ધભે એઔ વંસ્થાઔીમ સ્લરુ ધાયણ ઔમુાં છ.ે 
ધભથની ઉત્ત્તી ભુબુત યીતે ત પ્રઔૃતીની 
ગટ્નાને વભજલાના પ્રમાવભાંથી થઈ છ.ે એ 
યીતે ધભથ ણ વત્મળધનની પ્રલૃત્તી છ;ે યન્તુ 
ધભથન અબીખભ રુઢીલાદી, યમ્પયાલાદી, 
વ્મક્તીરક્ષી, લાસ્તલીઔ શઔીઔતને એઔ ફાજુએ ભુઔી 
તયંખી અને ઝનુની ફની જલાને ઔાયણે અજ્ઞાનન 
ઔ અને વત્મળધનન લીયધી ફની યષ્ણ છ.ે  

આજ ે જ્માયે આણા જીલનના અણએ 
અણભાં, ે ઉય લીજ્ઞાન અને ટ્ઔેનરૉજી 
છલાઈ ખમાં છ,ે તેભને ભાણીએ છીએ ત્માયે ધ્માન–
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નીષ્ક્રીમતા, ટ્ીરાંટ્ઔાં, ળુઔન–અળુઔન, ભનુલાદી 
ઔુરુઢી, અન્ધશ્રદ્ધા, ઔભથઔાંડ, શભ–શલનભાં 
યાચલું, એ ભાનવીઔ ભાંદખીની યીસ્થીતી છ.ે ધભથને 
વભાજજીલનથી જુદ ઔયી ળઔામ તેભ નથી તેથી 
લીલેઔફુદ્ધીની લાત એ છ ે ઔે યૅળનારીસ્ટ્એ ધભથનું 
તત્ત્લજ્ઞાન અને ભનલીજ્ઞાન વભજલા પ્રમાવ ઔયલ 
જોઈએ. ધભથને, ધભથના લીચાય–આચાયને ઔેલી યીત ે
લૈજ્ઞાનીઔ, જીલનવંખત, શેતુરક્ષી, અથથણુથ ફનાલી 
ળઔામ તે યીતે લીચાયલું જોઈએ. 

–ડૉ. ફી. એ. યીક 
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5 

શીન્દુન અવર ધભથ અને  
શારના ાકંડી ભત 

 
ઔયવનદાવ ભુજી 

અનુક્રમણીકા 

શીન્દુનાં ુયાણ ઈત્માદી ળાષ્ડભાં ઔશેરું છ ેઔે 
ઔીમુખના લકતભાં જુદા ધભથ અને ાકંડ ઉબાં 
થળે તથા ધુતાયા અને ાકંડી આડા ંથ અને 
આડા ભાખો ઉય ચરાલળે. શીન્દુળાષ્ડ પ્રભાણે 
ઔીમુખને આયમ્પબ થમાને આજ ેાંચ શજાય લથ 
થઈ ચુક્માં છ.ે એ ાંચ શજાય લથની ભુદતભાં 

જટે્રા નલા ંથ તથા ભાખો શીન્દુભાં ઉબા 

થમા છ ે તે વગાં કટ્ાં ાકંડ વભજલાં, એલું 
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શીન્દુળાષ્ડ ઉયથી વીધ્ધ થામ છ.ે શલે 

ભશાયાજોન ભુ ુરુ લલ્લબ જન્મ્પમાને શજુ 
ચાયવ લથ થમાં નથી. લૈષ્ણલભાખથનાં ુસ્તઔભા ં

રખમંુ છ ેઔે લલ્લબાચામથન જન્ભ વંલત 1535ના 
લૈળાક લદ 11 લાય યલીને દીને થમ શત. એ 

લાતને આજ 381લથ થમાં. અને ઔીમુખ ફેઠાને 
ાંચ શજાય લથ થઈ ચુઔેરાં ત્માયે લલ્લબાચામથન 

ંથ ઔીમુખના જ લકતભાં ચારુ થમ. જભે 
દાદુંથી, વાધુ ંથી, યાભસ્નેશી, યાભાનન્દી, 

વશજાનન્દી ઈત્માદી ંથ ઉબા થમા તેભ 
લલ્લબાચામથન ંથ ઉબ થમ. એ વગાં ંથ, 

ઔીમુખભાં ઉબા થમા ભાટ્ ે શીન્દુળાષ્ડના લચન 
પ્રભાણે ાકંડી છ!ે 

જદુનાથજી ભશાયાજ ઔશે છ ે ઔે ઔટ્ના 
દયલાજા આખથી ઔઈ લાલ્ઔેશ્વય જલા નીઔે અને 
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ઔઈ બામકારા. તેભ વગા લેદ અને ુયાણના 
ભુ યસ્તા આખ થઈને જુદા જુદા યસ્તા ઉય 
નીઔી ડ્યા છ.ે આ ઔેલી ઠખાઈની લાત છ,ે એઔ 
ધભથભાંથી દવ–ન્દય આડા યસ્તા નીઔલા જોઈએ 
નશીં. ધભથન અને નીતીન ભાખથ એઔ જ શલ 
જોઈએ. લાલ્ઔેશ્વય જલાન વીધ ભાખથ ભુઔીને 
બામકારાન આડ ભાખથ ઔડલાની જરુય ળી? 
દયેઔ ંથલાાએ એઔફીજાને ાકંડી ફતાવ્મા છ ે
અને એઔફીજાની ધુ ઝાટ્ઔી છ,ે ત તેભ ઔયલાની 
જરુય ળી? ણ અભે આખ જણાવ્મું છ ે ઔે જ ે
શથીમાયથી ભશાયાજ તાન ફચાલ ઔયલા ફશાય 
ડ્યા છ,ે તે શથીમાય ભશાયાજને આડ ે આલીન ે
નડળે. ભશાયાજ શીન્દુળાષ્ડને ઈશ્વયઔૃત ભાને છ,ે 
ત્માયે એનાથી એભ નશીં ઔશેલામ ઔે શીન્દુળાષ્ડનંુ 
પરાણં લચન કટ્ુ ં છ!ે ઔીમુખભાં ાકંડી ભત 
ઉબા થળે, એ લચન ભજઔુય ભશાયાજથી એભ નશીં 
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ઔશેલામ ઔે કટ્ુ ં છ.ે ત્માયે ફીજા ઔેટ્રામ ંથની 
જભે ભશાયાજન ંથ ઔીમુખભાં ઉબ થમ, ભાટ્ ે
તે કટ્ અને ાકંડ બયેર છ ેએલું શીન્દુળાષ્ડથી 
વીધ્ધ થામ છ.ે  

ભશાયાજન ંથ ાકંડ બયેર તથા બા 
રઔને ઠખલાન છ ે તે અવર લેદુયાણ લખેયેના 
ગ્રંથથી ઉય જણાવ્મા પ્રભાણે વાફીત થામ છ.ે 
એટ્રું જ નશીં; ણ ભશાયાજોનાં ફનાલેરાં ુસ્તઔ 
ઉયથી ણ વાફીત થામ છ ેઔે ભશાયાજોએ ઔંઈ જ 
નશીં; ણ નલું ાકંડ અને તયઔટ્ ઉબું ઔમુાં છ.ે 
જુ બ્રષ્ઢ વમ્પફન્ધ ફાફત ભુ શ્લઔ ઉય 

રમ્પફાલીને ખઔુનાથજીએ ઔેલી ટ્ીઔા ઔયી છ ે: 
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 તસ્ભાદાદો સ્લ બખાત્ુલથભેલ  
વલથલસ્તુદેન બામાથુત્રાદીનાભ 
ીવભથણંઔતથવ્મં લીલાશાનન્તયં 

સ્લબખેવલથઔામેવલથઔામથની 
ભીત તત્તત્ઔામોબખીલસ્તુવભથણંઔામથ 

વભથણંઔૃત્લાશ્ચાતા 
નીતાનીઔામાથણીઔતથવ્માનીત્મથથ: 

અથથ– ‘તે ભાટ્ ે તે બખલે તે શેરાં 
તાની યણેરી ફામડી ણ (ખવાંઈજી 
ભશાયાજને) વોંલી અને તાનાં ફેટ્ા–ફેટ્ી ણ 
તેભન ેવોંલાં. યણ્મા છી તે બખલે ત ેશેરા ં
(ખવાંઈજી ભશાયાજને) અણથ ઔમાથ છી તાના 
ઔાભભાં રેલી.’ 

અયયયય! આ ઔેલું ાકંડ, આ ઔેલ ઢોંખ 
અને આ ઔેલી ઠખાઈ!! અભે જદુનાથજી ભશાયાજને 
ુછીએ છીએ ઔે ઔમા લેદભાં, ઔમા ુયાણભાં, ઔમા 
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ળાષ્ડભાં અને ઔઈ સ્ભૃતીભાં રખમું છ ે ઔે ભશાયાજને 
અને ધભથખુરુને તાની યણેરી ષ્ડી બખવ્મા 
શેરાં વોંલી. તાની ષ્ડી જ નશીં; ણ તાની 
ફેટ્ી અથલા દીઔયીને ણ વોંલી! અયયયય!!! આ 
રકતાં અભાયી ઔરભ ચારતી નથી. અભને અતીળમ 
ઔંટ્ા અને ધ્રુજાયી છુટ્ ેછ.ે રઔને દેકતી આંક ે
આંધા ઔયલા, અને તેની આંકભાં ધુ છાંટ્ીને 
ધભથને ફશાને તેની ઔાચી ઔંુલાયી લશુદીઔયી 
બખલલી એના ઔયતાં લધાયે ાકંડ અને ઠખાઈ 
ઔઈ? લલ્લબાચામથ વીલામ ઔીમુખભાં ફીજા ંગણા 
ાકંડ અને ગણા ંથ ઉબાં થમા છ;ે ણ 
ભશાયાજોના ંથ જલેી નપટ્ાઈ, કંધાઈ, ફુયાઈ, 
રુચ્ચાઈ અને ઠખાઈ ફીજા ઔઈ ણ ંથલાાએ 
ઔયી નથી. અભે જ્માયે આલા ઔઠણ ળબ્દ લાયીએ 
છીએ ત્માયે અભાયા બા શીન્દુભીત્રને અભાયી 
ઉય ખુસ્વ આલે છ,ે અને તે ખુસ્વાને રીધે અભાયે 
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ગણં ળલું ડ્યું છ ેઅને ડ ેછ;ે ણ જ્મા બા 
રઔની આંકભાં ગુ છાંટ્ીને તેભની લશુદીઔયીને 
બખલલાનું ભશાયાજો તાનાં ુસ્તઔભાં રકે છ ે
અને તે પ્રભાણે તે બખલે છ ે ત્માયે અભાયા 
ેટ્ભાં ભટ્ા બડઔા ઉઠ ેછ.ે અભાયી ઔરભ એઔદભ 
તીને ખયભ થઈ જામ છ.ે અભાયા બા 
શીન્દુભીત્ર ઉય અને તેની લીચાયળક્તી ઉય 
અપવવ ઔયલ ડ ેછ.ે 

જદુનાથજી ભશાયાજ ે ‘સ્લધભથ લધથઔ’ 
ચાનીમું ઔાઢલા ભાંડ્યું છ ેતેને અભે ુછીએ છીએ 
ઔે તભે ઔેલી યીતે ધભથન લધાય ઔયલા ભાખ છ? 
તભાયા લડીરએ બા રઔની આંકભાં ધુ 
છાંટ્ીને આંધા ઔમાથ છ ેતેને દેકતા ઔયલા ભાખ 
છ ઔે ધભથનંુ કટ્ુ ંઅબીભાન ધયીને બા રઔને 
લધાયે ઠખલા ભાખ છ? જદુનાથજી ભશાયાજ! તભે 
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જો ધભથન લધાય, પેરાલ ઔયલા ભાખતા શ ત તભે 
તે વારંુ આચયણ ઔડીને તભાયા ફીજા 
ભશાયાજોને ઉદેળ ઔય, ધભથખુરુ તે જ જ્માં 
વુધી વ્મબીચાયના વભુદ્રભાં ડફુેરા ભારુભ ડળ ે
ત્માં વુધી તેથી ધભથન ફધ થઈ ળઔલાન નથી. 
ખઔુનાથજીએ ઉય જણાલેરી ટ્ીઔા ઔયીને તભાયા 
લૈષ્ણલ ભાખથને ભટ્ ડાગ રખાડ્ય છ ેતે પ્રથભ ઔાઢી 
નાક. એ ટ્ીઔા ઔયનાય ઉય ધીક્કાય નાક, ત ે
ટ્ીઔા પ્રભાણે ભશાયાજો ચારીને તાના વેલઔની 
લશુ–દીઔયીને ફખાડ ેછ ેતેથી શાથ ઉઠાલ અને 
યવભંડી જલેી અનીતીન એઔદભ નાળ ઔય. જ્માં 
વુધી તભે તેભ ઔયળ નશીં ત્મા ંવુધી તભાયાથી ધભથન 
ઉદેળ અને સ્લધભથન લધાય થઈ ળઔલાન નથી, ત ે
વત્મ જાણી રેજો. 

–ઔયવનદાવ ભુજી 
(‘વત્મ પ્રઔાળ’, તા. 21/10/1860) 
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6 

વશજાનન્દજી અને દાદાકાચય 

 
ભશી દમાનન્દ વયસ્લતી 

અનુક્રમણીકા 

એઔ વશજાનન્દજી નાભઔ ભનુષ્મ 
અમધ્માની વભી એઔ ખાભભાં જન્મ્પમા શતા. તે 

બ્રષ્ઢચાયી ફનીને ખુજયાત, ઔાઠીમાલાડ, ઔચ્છ, 
બુજ આદી દેળભાં પયતા શતા. તેભણે જોમંુ ઔે 

આ દેળ ભુકથ અને બ છ.ે ત્માં તેભણે ફે–ચાય 
ળીષ્મ ફનાવ્મા. તેભણે આવભાં નક્કી ઔમુાં ઔે 

વશજાનન્દજી નાયામણન અલતાય છ,ે ભટ્ા 
વીદ્ધ છ ેઅને બક્તને વાક્ષાત્ દળથન ણ દે છ.ે 
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ઔાઠીમાલાડભાં ખઢડાના ઔાઠી દાદાકાચયને 
ળીષ્મએ ઔષ્ણું ઔે તભે ચતુબુથજ નાયામણનાં દળથન 
ઔયલા ઈચ્છ ત અભે વશજાનન્દજીને લીનન્તી 
ઔયીએ. દાદાકાચય બા શતા. તેભણે દળથનની 
ઈચ્છા વ્મક્ત ઔયી. એઔ યડીભાં વશજાન્દજીએ 
ભાથા ય ભુઔુટ્ ધાયણ ઔમો અને ળંક, ચક્ર તાના 
શાથભાં ધાયણ ઔમાાં અને એઔ ફીજો આદભી તેભની 
ાછ ઉબા યશીને ખદા તાના શાથભાં રઈને 
વશજાનન્દજીની ફખરભાંથી શાથ ઔાઢીને ચતુબુથજ 
જલેા ફની–ઠની ખમા. દાદાકાચયને ચેરાએ ઔષ્ણુ ં
ઔે એઔ લાય આંક ઉગાડી, તયત આકં ભીંચી રેલી. 
જો લધાયે લાય જોળ ત નાયામણ ઔ ઔયળે. 
દાદાકાચયને દળથન ભાટ્ ે રઈ ખમા. વશજાનન્દજી 
જયીનાં અને ચભઔતાં યેળભી ઔડાં ધાયણ ઔયી 
અન્ધાયી ઔટ્ડીભાં ઉબા શતા. ચેરાએ એઔદભ 
પાનવથી તે યડીભાં અજલાું ઔમુાં. દાદાકાચયે 
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જોમું ત ચતુબુથજ ભુતી વાભે શતી. છી ઝટ્ 
દીઔને થભાં ઔયી દીધ. તે વગા નીચે નભી 
નભસ્ઔાય ઔયી ફીજી તયપ ચાલ્મા આવ્મા. 
દાદાકાચયને ચેરાએ ઔષ્ણું ઔે તભારંુ ધન્મ બાગ્મ 
છ.ે તભે વશજાનન્દજીના ચેરા થઈ જાલ. 
દાદાકાચય પયીને ફીજા સ્થાને ખમા તે દયભીમાન 
વશજાનન્દજીને ફીજાં લષ્ડ ધાયણ ઔયીને ત્માં ખાદી 
ઉય ફેઠરેા દીઠા. ચરેાએ ઔષ્ણું ઔે જુ શલ ે
ફીજુ ં સ્લરુ ધાયણ ઔયીને અશીં ફીયાજભાન છ.ે 
દાદાકાચય તેભની જાભાં પવાઈ ખમા. ત્માયથી જ 
તેભના ભતની જડ જાભી. ઔેભ ઔે તે ભટ્ા જભીનદાય 
શતા. આ સ્લાભીનાયામણ ભતલાા છઔટ્મુક્ત 
ઔાભ ઔયે છ.ે તાને વત્વંખી અને ફીજા 
ભતલાાને ઔુવંખી ઔશે છ.ે 

– ભશી દમાનન્દ વયસ્લતી 
(‘વત્માથથપ્રઔાળ’, ખુજયાતી આલૃત્તી : ચતુદથળભ, 1994, ચયતયપ્રદેળ 
આમથવભાજ, સ્ટ્ળેન યડ, આણંદ – 388 001. ાના નમ્પફય : 271) 
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7 

વદ્ખુણ અને ુરુાથથ લીના  
ઉધ્ધાય ઔે ભુક્તી ળક્મ નથી 

 
ઔેદાયનાથજી 

અનુક્રમણીકા 

બાયતબુભીભાં જ પયીપયીને ઈશ્વયના 
અલતાય ઔેભ થતા આવ્મા છ?ે ા લધી જામ 

એટ્રે ઈશ્વય અલતાય રે છ ે એલું ભટ્ા ભટ્ા 
ગ્રંથભાં રકેરંુ છ.ે ત બાયતબુભીભાં જ 

પયીપયીને ાની લૃધ્ધી ઔેભ થતી શમ છ?ે અને 
પયીપયીને ઈશ્વયના અલતાય આ બુભીભાં થમા 

છતાંમ આણી પ્રજા આજ ેણ આલી અલનત 
સ્થીતીભાં ઔેભ શમ?  
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જ્ઞાનથી બયેરા આણા ફશુભુલ્મ ગ્રંથ, 

આણી પ્રાચીન ઉચ્ચ વંસ્ઔૃતી, ભશાન ુરુની 
અકંડ યમ્પયા, એ ફધું આણા બાખભાં 

આલેરંુ શલા છતાં આજ ેઆણી આટ્રી ગય 
અલનતી ઔેભ થઈ છ?ે આજ ે આણે આણા 

જુના ધભથ પ્રભાણે લતથતા નથી એભ ભાનીએ ત 
ણ શજાય લથ શેરાં ઔે તે શેરાંમ આણે 

આણા ધભથ પ્રભાણે લતથતા શતા ત્માયે ણ દયેઔ 
યદેળી આક્રભણ વાભે ગણે પ્રવંખે આણે શાય 

જ ઔેભ કાલી ડી શતી? યદેળથી આલેરા 
ઔેલ ેટ્બયા ઔે રંુટ્ારુ ણ શીન્દુસ્તાનભાં 

વત્તાધીળ અને વમ્રાટ્ ફન્માનું ઈતીશાવ યથી 
જણાઈ આલે છ.ે આણે યસ્ય રડલાભાં ળુય; 

યન્તુ યદેળી રઔ આખ ખુરાભ અને 
દીનશીન ખણાતા આવ્મા એનાં ઔાયણ ળાં?  
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દુનીમાના ફીજા રઔ ઔયતાં આણે લધાયે 
ધાભીઔ અને વુવંસ્ઔૃત છીએ, તત્ત્લજ્ઞાનન લીઔાવ 
આણા દેળભાં વોથી લધાયે થમ છ ેએભ આણ ે
વભજીએ છીએ. આ ફધી ફાફત કયી ભાનીએ, 
ત ફીજા દેળના રઔ ઔયતાં આણે વ્મલશાયભાં 
લધાયે અપ્રાભાણીઔ અને સ્લાથી ઔેભ? આણા 
દેળફાંધલને રુંટ્ીને, તભેને નીચલીને, તેભનું ળણ 
ઔયીને તે વુકી થલાની વભાજગાતઔ લૃત્તી 
આણાભાં ભટ્ા બાખે વલથત્ર દેકામ છ,ે તે ઔેભ?  

ુનજ થન્ભ અને યરઔ ય શ્રદ્ધા યાકનાયા, 
ભક્ષ, ઈશ્વય લખેયે લીળે આસ્તીઔ ફુદ્ધી ધયાલનાયા 
આણે પ્રત્મક્ષ ચાર ુ જીલનભાં વત્મ છડીને ઔેભ 
લતીએ છીએ? ધભથ લીળે અબીભાન યાકનાયા 
આણાભાં યાષ્ટ રપે્રભ અને ફંધુપે્રભન આટ્ર 
અબાલ ઔેભ જણાઈ આલે છ?ે યાષ્ટ ર લીળેના 
ઔતથવ્મની આણી ઉદાવીનતા યાષ્ટ રદ્રશ, ંખુતા, 
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બીરુતા લખેયે દ અને દુખુથણભાં ઔેભ યીણભે છ?ે 
આણં યાષ્ટ રીમ, વાભાજીઔ, આથીઔ અને ઔોટ્મુ્પફીઔ 
જીલન ફધી ફાજુએથી છીન્નબીન્ન થલાનાં ળાં 
ઔાયણ શળે? ળયીય અને ફુદ્ધીના વાભથ્મે અને 
ભાનવીઔ લીત્રતા લીળે આણી આલી દીનદળા 
ઔેભ?  

આજ આ બાયતલથભાં રાક નશીં; ણ 
ઔયડ રઔ એલા છ ે ઔે જભેને કાલાનંુ ુરંુ અન્ન 

ભતું નથી, શેયલાને ુયતાં લષ્ડ નથી, યશેલાને 

ગય ઔે ઝંુડા નથી. ઔયડ ફાઔ આજ ે દુધ 
લખય જીલન ઔાઢ ે છ,ે જભે તેભ જીલે છ ે અને 

ભટ્ા થામ છ;ે વોથી દુ:કની લાત ત એ ઔે 
ભશેનત–ભજુયી ઔયલાને તૈમાય એલા શજાય 

રઔને ઔાભ ભતું ન શલાથી બુકભય લેઠલ ડ ે

છ.ે ભનુષ્મ–આઔાયે ઔેલ જીલ જ તેભનાભાં ટ્ઔી 
યષ્ણ છ!ે આ સ્થીતી દેળભાં લધતી ચારી છ.ે આ 
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ઉદ્વખેજનઔ સ્થીતી છ.ે આ સ્થીતીભાંમે ફંધુદ્રશી 
અને દેળદ્રશી અથલા ઔઈ ણ ા ઔયલા ભાટ્ ે
ાછુ ંન જોનાયા રાકતી ઔયડતી ફને છ.ે ઔાાં 
ફજાય ઔયનાયા, રાંચરુશ્વત રેનાયા અને આનાયા, 
ભારભાં વેબે ઔયનાયા, મગ્મ ઔય બયલાભાં 
ચયી ઔયનાયા ધન વાથે ભાન–પ્રતીષ્ઠા ણ ભેલે 
છ!ે આ ફધી ફાફતનાં ઔાયણ અને તેના પ્રશ્નના 
ઉત્તય આણે ળધી ઔાઢલા જોઈએ.  

આણી ઉન્નતી, ઉદ્ધાય, ખતી, ભુક્તી, 
વાથથઔતા, દીવ્મજીલન ઔે ળુદ્ધજીલન ખભે તે ઔશ, એ 
ફધું ભાનલધભથથી જ પ્રાપ્ત થલું ળક્મ છ.ે તે ભાટ્ ે
આણે ળુદ્ધી, વદ્ખુણ અને ુરુાથથ લધાયલા 
જોઈએ. આ પ્રભાણે આણે લતીએ ત આણા 
ઉદ્ધાય ભાટ્ ે યભેશ્વયના અલતાયની યાશ જોતા 
યશેલાની જરુય જણાળે નશીં. 

–ઔેદાયનાથજી 
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1 

ઔથા વુણી વુણી પુટ્યા ઔાન 
અનુક્રમણીકા 

બક્તીના નાભે રઔને દીળાશીન, નીયાળા–
લાદી, નીષ્ક્રીમ, અન્ધ અને ભશત્ત્લાઔાંક્ષાશીન 
ફનાલનાય ઔથાઔાય અન્મામના ુયસ્ઔતાથ છ.ે 
યાભામણમુખની પ્રથાનું અથથશીન સ્ષ્ટીઔયણ ઔયી 
આધુનીઔ વભાજજીલન તેભ જ યાષ્ટ રને આ 
વન્દેળા–ઉદેળ ુણથણ ે અવયઔાયઔ યીત ે
રાખુ ડ ેછ,ે એભ ઔશેલાન પ્રમત્ન ઔયી વાભાજીઔ 
લીઔાવના દૃષ્ટીફીંદુને વમ્પુણથણે અલૈજ્ઞાનીઔ સ્લરુ 
અાઈ યષ્ણું છ.ે ઔથાના પ્રલક્તા ઔથાને જો 
લૈમક્તીઔ ધાભીઔ ાવાને સ્ળથતી ફતાલાતી શત 
ત ઔંઈઔ લાજફી ઔશેલામ; યન્તુ આથીઔ, 
યાજઔીમ, વાભાજીઔ એભ દયેઔ ાવાભાં ઔથાની 
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ુણથતા નીદેળીને વભાજને અલૈજ્ઞાનીઔ ને જડ 
ખમારના આલયણ શેઠ ભુઔલાન પ્રમાવ તે 
ઔયી યષ્ણા છ.ે વાંસ્ઔૃતીઔ ભુલ્મની વનાતનતા અરખ 
લસ્તુ છ ે અને વભાજને પ્રાચીન નીમભના 
ફન્ધાયણભાં ખઠલલાન પ્રમાવ ઔયીને તેના 
ખતીળીર ાવાને સ્થખીત ઔયલાન પ્રમાવ ઔયલ તે 
ફીજી ફાફત છ.ે વભાજલીજ્ઞાનન ઔ–ક–ખ નશીં 
જાણનાયા ફાુ ફશુ ઔારુંગેરું ફરે છ.ે 
ધભથખુરુ, ફાુ, ળાષ્ડી વભુશભાનવભાં 
વુુપ્તણે, અપ્રખટ્ રુે યશેરા આ લીલૃક્ષન ે
વીંચીને બમંઔય વભાજદ્રશ ઔયી યષ્ણા છ.ે 
યાભામણઔારીન વભાજ–વ્મલસ્થાને એઔ આદળથ 
વભાજવ્મલસ્થા ખણલાભાં ણ આ બુર થઈ યશી 
છ.ે ઔઈ વભાજવ્મલસ્થા વમ્પુણથ આદળથ ન શઈ 
ળઔે; વાભાજીઔ અને વાંસ્ઔૃતીઔ ભુલ્મ આદળથ શઈ 
ળઔે. ઔઈ ણ વભાજવ્મલસ્થા તેનંુ ખતીળીર ાવુ ં
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નીયન્તય વાચલીને જ ળાશ્વતતા ગ્રશણ ઔયે છ;ે 
યન્તુ આ ાવું ઔંુઠીત થામ છ ે ત્માયે તે તાની 
લીઔવીત અને વ્મલસ્થીત અલસ્થા ખુભાલે છ.ે 
લતથભાન વાભાજીઔ વભસ્માના ઉઔેર અને 
બલીષ્મની વાભાજીઔ લીઔાવની આઔૃતીની રુયેકા, 
યાભામણઔારીન વભાજવ્મલસ્થાભાં જ છ ેએભ ઔશેલું 
એ આત્ભલંચના ઔશેલામ. ‘વદ્બાલ યાભામણ’ 
(પ્રલક્તા : ભયાયીફાુ, વદ્વીચાય યીલાય 
પ્રઔાળન)ના ુષ્ઠ : 3, ઉય ભયાયીફાુ ઔશે છ ે : 
‘‘યાભઔથા પ્રાચીન છ;ે છતાં આજના વન્દબથભાં ણ 
એ અતી આલશ્મઔ છ.ે આ પ્રાચીન છ;ે ણ એભાં 
અલાથચીન પ્રશ્નન ઉઔેર છ,ે ને બલીષ્મની પ્રજા ભાટ્ ે
એઔ જફદસ્ત ભાખથદળથન છ.ે તભાયે જો વવંાયની 
વ્મથાને શલી ઔયલી શમ ત યાભઔથા વાંબ. 
એઔ જફયદસ્ત આશ્વાવન ભળે. જીલન શલુ ં
થઈ જળે. જભે બાાળુદ્ધી ભાટ્ ે વ્માઔયણની જરુય 
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છ ે તેભ જીલનળુદ્ધી ભાટ્ ે યાભઔથાની જરુય છ.ે જ ે
યાભઔથાને ફયાફય વભજી રે તેનું જીલન ળદુ્ધ થામ 
છ.ે..’’ વભાજના ખતીળીર ાવાને બક્તીના નાભે, 
બખલાનના નાભે, સ્થખીત ઔયલાનંુ ઔૃત્મ સ્ષ્ટણ ે
બાયતીમ ફન્ધાયણના અનુચ્છદે 51(એ) (એચ)ન 
બંખ ઔયે છ.ે યાજાળાશી–વાભન્તળાશી વાભાજીઔ 
ભુલ્મનંુ શારના વન્દબથભાં યટ્ણ ઔયીને, તેના 
પ્રત્માયણન પ્રમાવ ઔયનાયા વભાજને છાત 
ફનાલી યષ્ણા છ.ે વભાજને અલી દીળાભાં ધઔેરી 
યષ્ણા છ.ે 

ઔથા ભાત્ર ને ભાત્ર ઔૉભવથ છ.ે ઔથાના 
આમજન ાછ વાધનળુદ્ધીન ઔઈ આગ્રશ 

યકાત નથી. ઔથા ાછ જખંી કચથ થામ છ ેત ે
ઔયચય, વંગયાકય, વપેદ ળાઔભાં પયતાં 

અવાભાજીઔ તત્ત્લ, ફીજાની જભીન શડ 
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ઔયનાયા અને ધભથજડવુ ાવેથી એઔત્ર 
ઔયલાભાં આલે છ.ે આભ, ઔથાના ામાભાં જ આટ્ર 
ભ્રષ્ટાચાય શમ તે ઔથાભાં અાતા ઉદેળનંુ ભુલ્મ 
ઔેટ્રું? વભાજભાં નૈતીઔ ભુલ્મનંુ સ્થાન થામ ત ે
શેતુથી ઔઈ ભન્દીય ફાંધીએ અને ભન્દીયનું કચથ 
ઔાઢલા તેના ઔમ્પાઉન્ડની યડી દારુ–જુખાયના 
અડ્ડા ભાટ્ ે બાડ ે આીએ ત તેન અથથ ળ? 
ફાુ–ળાષ્ડી ઉદેળભાં વુયા છ ે અને 
વાધનળુદ્ધીભાં વાલ ક્ષુદ્ર છ.ે ઔથાઔાય કટ્ાં ભુલ્મનંુ 
સ્થાન ઔયે છ.ે તે સ્લચ્છ જીલન જાલલા ઉય 
કુફ જ બાય ભુઔે છ;ે યન્તુ ઔથાઔાય તાની 
આજુફાજુ યીઢા ખુનેખાય, ઔાાં ફજાયીમા, 
ળણકય, ખેયઔામદે ફાંધઔાભ ઔયનાયાનું 
લતુથ ઉબું ઔયે છ.ે આલી વ્મક્તીનાં ઔૃત્મ પ્રત્મે 
બોંઠ અનુબલલાને ફદરે તેભને આળીલાથદ 
આલાભાં આલે છ.ે ફાુ ાવેથી ભતી 



ફૈઠ થ્થયઔી નાલ             http://govindmaru.com            54        
 

રેજીટ્ીભવીને ઔાયણે અવાભાજીઔ તત્ત્લને 

ઔામદાન બંખ ઔયલાભાં ઔે વાભાજીઔ ભુલ્મને 
ઔચડી નાકલાભાં જયા ણ ળયભ આલતી નથી. 

વોયાષ્ટ રના યીઢા ખુનેખાયને આળીલાથદ આતા 
ફાુના પટ્ા અકફાયભાં જોલા ભે છ.ે આ 

ફધંુ ધતીંખ છ.ે અભાયા ઉદેળથી, યાભઔથાના 
ચભત્ઔાયથી પરાણ, ઢીંઔણ વુધયી ખમ એલું 

ઔશેલામ છ;ે ણ જ ેકુદ ઔણભાં કંુેર શમ ત ે
ફીજાને ળી યીતે ઉખાયી ળઔે? ધભથના ઔૉભવથને 

ચરાલા ભાટ્ ે બ્રીઔ યીરેળનની એઔ ટ્ઔેનીઔ 
તયીઔે ફાુની બવ્મ વીદ્ધી, ચભત્ઔાય, 

વુધયી જલાના ઔીસ્વા લશેતાં ભુઔલાભાં આલે 
છ.ે એઔ વભમે વોયાષ્ટ રના યીઢા ખુનેખાયને 

તાની છાલણીભાં રેલા ફાુ અને ળાષ્ડી 
લચ્ચે શયીપાઈ ણ થમેર. 
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લયવથી ઉદેળ અામ છ;ે છતાં વભાજ 
લધુ ને લધુ પ્રદુીત થત જામ છ.ે ભયાયીફાુ 
લેાયીને, લીદ્યાથીને, ડૉક્ટ્યને, લઔીરને, 
વયઔાયી ઔભથચાયીને, ઔથાઔાયને ઉદેળ આે 
છ.ે આલ ઉદેળ લોથી યીીટ્ થમા ઔયે છ;ે છતાં 
બેવેનું પ્રભાણ ગટ્લાને ફદરે લધ્મું છ.ે 
યીક્ષાભાં ચયીનું પ્રભાણ બમંઔય ફન્મું છ.ે 
શૉસ્ીટ્ર તફરેાં જલેી ફની છ,ે પયીમાદીને ન્મામ 
ભે તે શેરાં રુંટ્ી રલેામ છ,ે રાંચનું પ્રભાણ લધ્મુ ં
છ,ે વભાજ જડવુ ફને તેલા પ્રમત્ન લધુ થઈ યષ્ણા 
છ,ે ફાત્ઔાયનંુ પ્રભાણ લધ્મું છ,ે નપાકયી લધી છ,ે 
ખયીફ લધુ ખયીફ ફન્મા છ,ે રઔની વુકાઔાયીને 
લધુ વડ રાગ્મ છ,ે અથથતન્ત્ર–યાજ્મતન્ત્રની સ્થીતી 
ઔંખા ફની છ.ે ભુલ્મનંુ જતન થલાને ફદરે તેનંુ 
અધ:તન ઔેભ થઈ યષ્ણું છ?ે ઉદેળની અવય ઔેભ 
થતી નથી? વભાજની યાજઔીમ–આથીઔ સ્થીતીની 
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ઉેક્ષા ઔયીને ફધી વભસ્માન ઉઔેર ઔથાભાં 
ળધલાભાં આલે ત્માયે વભાજભાં વાભન્તળાશી–
યાજાળાશી ભુલ્મનંુ જ સ્થાન થામ. અપ્રાભાણીઔ 
ભાણવના ધનથી ઔથાન ભેાલડ મજામ અને 
તેભાં પ્રાભાણીઔતાન ઉદેળ અામ ત્માયે સ્ષ્ટણ ે
ઔશી ળઔામ ઔે આલી ઔથા ઢોંખ ળીકલનાયી 
પ્રમખળાા છ.ે સ્લચ્છ જીલનન આગ્રશ, 
પ્રાભાણીઔતાન આગ્રશ ઔઈ ઔથાના આધાયે યાકલ 
તે વભજદાયીન અબાલ દળાથલે છ.ે રાચં રેળ 
નશીં, ચયી ઔયળ નશીં એભ અવાભાજીઔ તત્ત્લના ં
નાણાના ીઠફને ઔાયણે ઔથાઔાય ફરે તે વભજી 
ળઔામ છ.ે બુકે ભયતા રઔની સ્થીતીન ખમાર, 
ઉલાવ ઔયતા રઔને આલી ળઔે નશીં, આ વશજ 
વીદ્ધાન્ત છ.ે યાભે વારંુ ળાવન ઔમુાં શમ ત તેને 
જરુય માદ ઔયીએ; યન્તુ વભઔારીન વાળન 
વુધાયલા ઔે તે ભાટ્ ે રઔને પ્રત્વાશીત ઔયલાને 
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ફદરે યાભનાભ જલાથી ળું લે? બતુઔાભાં થઈ 
ખમેર યાજાનાં ભાત્ર ખુણખાન બરે ખા; ણ 
વભઔારીન વંગથઔતાથને ઔેભ બુરી જા છ? 
વભઔારીન વભાજ ટ્ઔળે ત યાભઔથા ણ ટ્ઔળે. 
આણે ળું લીચાયલું, ળું કાલું, ળું શેયલું, ળુ ંબણલુ,ં 
તે ફધંુ યાજઔાયણ નક્કી ઔયે છ.ે ભાટ્ ેયાજઔાયણના 
વડા તયપ અંખુરીનીદેળ ન ઔયતાં વડાને દુય 
ઔયલાનંુ નક્કય ઔામથ થલું જોઈએ. 

ઔથાને રઔળીક્ષણનું ભાધ્મભ ફનાલલું જોઈએ. 
ઔથાને ધભથજડવુને આનન્દીત ઔયલાની ક્રફ ન 
ફનાલલી જોઈએ. યાભઔથાના યાલણની ટ્ીઔા થામ; 

યન્તુ વભઔારીન યાલણ ઔથાઔાયની આજુફાજુ 
લીંટ્ાઈ લેરા છ ે તેનંુ ળું? શારના યાલણને 

કુલ્લા ાડતા ઔેભ વંઔચ થામ છ?ે ચાલલાના ને 
દેકાડલાના દાંત અરખ અરખ ળા ભાટ્?ે 
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અન્ધશ્રદ્ધા એ ઔથાનંુ અન્તીભ વત્મ છ.ે 
અઔફયના ળાવન વભમે તુરવીદાવ ે
‘યાભચયીતભાનવ’ની યચના ઔયી. તુરવીદાવે રખમુ ં
ઔે યાજા ઈશ્વયના અંળથી ઉત્ન્ન થામ છ.ે ખરુાભીનંુ 
આ ણ એઔ ઔાયણ છ.ે તુરવીદાવે જાતીલાદના 
ભુ આ્માં, બ્રાષ્ઢણલાદન ભશીભા ખામ, નીચ 
જાતીની યચના બખલાને ઔયી છ ેતેભ ઔષ્ણું. ળુઔન–
અળુઔન, અન્ધલીશ્વાવ, ળા–લયદાન અંખેની 
ભાન્મતાને પે્રયણા આલાનું ઔાભ 
‘યાભચયીતભાનવ’ ઔયે છ.ે તુરવીદાવે ઔષ્ણું છ,ે 
‘‘યાભ બજીઅ વફ ઔાજ ફીવાયી...’’ ઔાભધન્ધા 
છડીને યાભનાભ ર. અભાનલીમ લીચાય 
તુરવીદાવે યાભના ભોંભા ભુક્મા છ ે: ‘‘બ્રાષ્ઢણ ળા 
આે, ભાયે, ખા આે ત ણ ુજનીમ છ.ે ત ે
ચાયીત્ર્મશીન શમ, તેનાભાં બરે ઔઈ ખુણ ન શમ, 
બરે તે અજ્ઞાની શમ, ત ણ ત ે બ્રાષ્ઢણ છ ે ત ે
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ઔાયણથી ુજનીમ છ.ે જ્માયે ળુદ્ર ખુણ તથા 

જ્ઞાનમુક્ત શમ ત ણ ુજનીમ નથી.’’ આલી 
ઔથાનાં ખુણખાન ઔયનાય ઔથાઔાય વાભે 

ફન્ધાયણીમ બાલનાન બંખ ઔયલા વફફ 
ઔાભ ચરાલલું જોઈએ. બાગ્મલાદન પ્રચાય 

ઔથાઔાય ઔયે છ.ે બાગ્મભાં શળે ત ભળે જ એલુ ં
ભાની રઔ ‘યાભનાભ’ ઉય શ્રદ્ધા ભુઔી, શાથ 
લાીને, ભખજ ફન્ધ ઔયીને ફેવી યશે છ.ે 

ઔથાશ્રલણથી આલી પે્રયણા ભે છ.ે 
અન્ધલીશ્વાવ ય ડદ ડ્ય યશેલા દેલ ત ે
ફોદ્ધીઔ ઔામયણં ઔશેલામ. ષ્ડીવન્ભાનને ઠવે શોંચે 
તેલું તુરવીદાવે ગણં રખમું છ ે: ‘ષ્ડી ઔટ્, ા ન ે

અલખુણની કાણ છ.ે ષ્ડી સ્લબાલથી જ ભુકથ–

જડ શમ છ.ે તી ખભે તેલ શમ ત ણ તે 
યભેશ્વય છ,ે તેનાં ચયણભાં ષ્ડીએ ડ્યા યશેલું 
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જોઈએ.’’ શીન્દુના ભખજની નવભાં 

આત્ભશીનતા, અન્ધલીશ્વાવ, ઔામયતા, નીમતીલાદની 

ગાતઔ ફીભાયી બયાઈ ડી છ.ે તેભાં 

‘યાભચયીતભાનવ’ન પા ભુખમ છ.ે તુરવી 
ષ્ડીસ્લાતન્ત્ર્મના લીયધી શતા, તેની એઔ ઉભા : 

બાયે લયવાદ થલાથી ક્માયી એલી યીતે પુટ્ી 
ખઈ જભે સ્લતન્ત્ર થલાથી ષ્ડી ફખડી જામ છ.ે 

નીષ્ક્રીમ શીન્દુ વભાજ ભુવરભાન ળાવઔની 

નીફથતાન રાબ ઉઠાલી ળક્મ નશીં. 

આખ જતાં અંગ્રેજો ળાવઔ ફની ખમા. 
યાભનાભયટ્ણથી ઔાાં ઔાભના યીણાભથી ફચી 
ળઔામ એભ ઔશેલું તે ભ્રષ્ટાચાયનંુ પ્રથભ ભજફુત 
ખથીમું છ.ે યાભઔથા ઉય ઔઈને લીશ્વાવ શમ ત 
તેની બાલનાને ધક્ક શોંચે તેલું ન ઔયલું જોઈએ, 
આ રુા તઔથ કટ્ છ.ે વભાજન એઔ લખથ, 
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વભાજની પ્રખતીને ફાધઔ ફને તેલાં ઔાભ ઔયત 
શમ ત તેની ટ્ીઔા ઔયલાન દયેઔ નાખયીઔને 
અધીઔાય છ.ે અન્ધશ્રદ્ધાને ઔાયણે ઔઈ વતીપ્રથા 
તથા નયફરીભાં લીશ્વાવ યાકત શમ ત તેને યઔી 
ન ળઔામ? ળાષ્ડ ય લીશ્વાવ શલાને ઔાયણે ઔઈ 
અસ્ૃશ્મતાન ુજાયી શમ ત તેની ટ્ીઔા ન ઔયી 
ળઔામ? રઔનંુ ધ્માન વત્મ તયપ કેંચલા 
ફાુની ઔથા ચારતી શમ ત્માં ડભેન્સ્ટ્રળેન, 
દેકાલ મજલા જોઈએ, અન્મ સ્થે વભાંતય ફેઠઔ 
મજીને ઔથાઔાયના અલૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટીફીન્દુન ે
કુલ્લાં ાડલા પ્રલચન ખઠલલાં જોઈએ. 
જયીુયાણાં ભુલ્મના ત્રાવથી વભાજને ભુક્ત ઔયલા 
ભાટ્,ે ળીક્ષીત મલઔમુલતીએ ઔથાના સ્થ ે
ત્રીઔા લશેંચલી જોઈએ. આ આણી 
ફન્ધાયણીમ પયજ છ.ે ધભથઝનુન ઔથાઔાયને અને 
બક્તને અન્ધ, દીળાશીન, અલાસ્તલીઔ ફનાલી ભુઔે 
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છ.ે ધભથપ્રચાયથી રઔભાં વદ્ખુણ આલલાને 

ફદરે જ ે વદ્ખુણ શમ તે ણ જતા યશે છ,ે 

ઔેભ ઔે ભાત્ર ધભથનંુ યટ્ણ ઔયલાથી ેટ્ બયાતું 
નથી, વાભાજીઔ તથા આથીઔ વભસ્મા ઉઔરી 

જતી નથી. ધભથપ્રચાય લીલેઔ શણી રે છ.ે 
ધભથપ્રચાય ભાણવને એઔ ભુઢતાભાંથી ફીજી 

ભુઢતાભાં રઈ જામ છ.ે યાભઔથા આધ્માત્ભીઔ 

દારુનંુ ઔાભ ઔયે છ.ે ભયાયીફાુ ઔશે છ ે : 
યાભઔથાને ફયાફય વભજી રે તેનું જીલન ળુદ્ધ 

થામ છ.ે જીલન ળુદ્ધ ઔયલાની જરુય એભને ડ,ે 
જભેણે તાનંુ જીલનખંદંુ ઔમુાં શમ. ખંદાં ઔૃત્મ 

ઔયનાયા શમ્પભેળાં આધ્માત્ભીઔ દારુ ીલા 
તરવતા શમ છ ે અને આભ, ધભથના ઔૉભવથને 

વતત ખતી ભળ્ા ઔયે છ.ે અકાની અઔાભણ 
ભાણલા જલેી છ ે: 
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વવાવીંખનુ નાલ જ ગડી, 
લંધ્માવુત ભાશેં ફેઠ ચડી. 
ભૃખતૃષ્ણાનું નીય જ બમુાં. 
તે ઉય તે લશાણ જ તમુાં. 
વ્મભઔુવુભનીલશયત ઔયી, 

તેશેનું લાશાણ તે આણ્મું બયી. 
અકા એશ વલ ેછ ેભીથ્મા, 

જ્મભ ળેકચલ્લીની ચારી ઔથા. 

 (‘વભઔારીન’ દૈનીઔ, ભુમ્પફઈ, તા. 16/04/1989) 
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2 

જભાાનાં નાઔાં કમાાં 
અનુક્રમણીકા 

ધાભીઔ અન્ધા પેરામ છ.ે વાભાજીઔ અને 
આથીઔ વભસ્મા ઉઔેરલા ભાટ્ ે યીશ્રભ ઔયલાને 
ફદરે પ્રબુબક્તીથી વુક, ળાંતી, લીત્રતા ભી 
જળે એલું ધાભીઔ બણ અલી દીળા ચીન્ધે છ.ે 
વમ્પપ્રદામપ્રલતથઔએ, પ્રખટ્ બ્રષ્ઢસ્લરુએ ધાભીઔ 
બણ ઉબું ઔયલા, તેને ટ્ઔાલી યાકલા, તેને દૃઢ 
ઔયલા ભાટ્ ેપ્રબુબક્તીના જાાભાં આણને ખુંચલી 
દીધા છ.ે 

બક્તી ભાણવને ઔતથવ્મશીન ફનાલે છ.ે ઔૃષ્ણ 
અન્મામ વાભે રડ્યા, વાભાજીઔ ન્મામ ભાટ્ ે વંગથ 
ઔમો. યાભ અવાભાજીઔ તત્ત્લ વાભે રડ્યા. અન્મામ, 
ળણન વાભન ઔયલાને ફદરે યાભ–ઔૃષ્ણની 
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ભુતીભાં ઔંઈઔ લીળે વત્ત્લ છ ે અને ભન્ત્રજા, 
નાભયટ્ણ, ુજા–અચથનથી તે જાગ્રત થળ ે અને 
બખલાન આણા ય ઉઔાય ઔયળે એ શેતુથી 
આણે બક્તી ઔયીએ છીએ. આલી બક્તી ભાત્ર 
ઔલ્ના છ.ે ભ્રભ છ.ે આલી બક્તી રુાી રાખે છ,ે 
બક્ત બા રાખે છ,ે ખુરુ પ્રખટ્ બ્રષ્ઢસ્લરુ 
રાખે છ;ે યન્તુ આલી બક્તીથી ભાણવ લીલેઔશીન 
ફની, દીળાળુન્મ ફની, ચીત્તની ળુદ્ધી કઈને ઔાાં 
ઔાભ ઔયે છ.ે બક્તી રઔની નૈતીઔ પ્રખતી અટ્ઔાલ ે
છ.ે ધાભીઔ ભાણવને વભાજના શીત ઔયતાં તાના 
ભક્ષની લધાયે ચીંતા શમ છ.ે તાની જાતન પ્રથભ 
ઉદ્ધાય ઔયી રેલાની લૃત્તી ભાણવને વાભાજીઔ 
ચીન્તનથી, વાભાજીઔ ઔતથવ્મથી દુય ધઔેરી દ ેછ.ે 

બક્તી ભાણવને લીલેઔળુન્મ ફનાલે છ.ે 
ઉદાશયણ તયીઔે : ખામત્રીભન્ત્રન જા ઔયતાં ઔયતાં 
ભન્ત્રની જ ભુતી ફનાલી તેની ુજા ઔયલાન યીલાજ 
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સ્લાથી અને વભાજદ્રશી ભાણવએ ઉબ ઔમો. 
ખામત્રી લેદભન્ત્ર છ.ે વુમથની સ્તુતી ભાટ્ને ભન્ત્ર છ.ે 
લેદભાં ભુતીુજાન લીયધ છ.ે બ્રષ્ઢને નીયાઔાય 
લણથવ્મ છ ેભાટ્ ેખામત્રીની ભુતી ઉબી ઔયલી, તેની 
ુજા ઔયલી–ઔયાલલી, ભુતીનાં દળથન ઔયલાં તે ફધુ ં
લેદ લીરુદ્ધ ઔશેલામ. ખામત્રીંથલાા શલે આખ 
લધ્મા છ.ે તે ‘દેલ વંસ્ઔૃતીના દીગ્લીજ્મ’ ભાટ્ ે
અશ્વભેધ મજ્ઞ ઔયે છ.ે લેદની બાલના લીરુદ્ધ ઔૃત્મ 
ઔયનાયા વંસ્ઔૃતીન દીગ્લીજમ ઔયલા નીઔળ્ા 
છ!ે વમ્પપ્રદામપ્રલતથઔ મજ્ઞ ઔયે છ,ે ભેા–ભશત્વલ 
ઉજલે છ.ે તેના ઔાયણે બક્તને નળ ચડ ેછ ેઅને 
તેનાથી વાભન્તળાશી ભુલ્મ દૃઢ થામ છ.ે 

અન્ધશ્રદ્ધા એલી છ ે ઔે બક્તીથી ચાયીત્ર્મ 
નીભાથણ થામ છ!ે વાચી વભજ લીના ચાયીત્ર્મનીભાથણ 
થઈ ળઔે નશીં. કટ્ા ઉદેળ, ઔથા, ભાત્ર 
ભ્રભણાથી ચાયીત્ર્મ આલતું નથી. થડા વભમ 
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ભાટ્ ે એલું રાખે ઔે બક્તીથી ભાણવ ફદરામ છ.ે 
પ્રખટ્ બ્રષ્ઢસ્લરુે લાંવાભાં ધબ્ફ ભામો છ ે તેથી 
તેનાભાં ગણં યીલતથન આવ્મું છ!ે લીલેઔળક્તી ઉય 
ધાભીઔ ઉદેળન ફજ ભુઔનાયા વમ્પપ્રદામ–
સ્લાભી તાનંુ ઔે બક્તનું ચાયીત્ર્મનીભાથણ ઔયી 
ળઔે નશીં. ઉદાશયણ તયીઔે : લૈષ્ણલ વમ્પપ્રદામભાં 
બક્તને એલ નળ ચડ્ય ઔે ભશાયાજનાં ચાલેરાં 
ાનવાયી વેલઔ કાલા રાગ્મા. જ ે ાણીભાં 
ભશાયાજનંુ ભેરું ધતીમું ધલામ તે ાણી વેલઔ 
ીલા રાગ્મા. વેલઔ ભશાયાજના ખ દાફલા 
રાગ્મા. ભશાયાજ તાના ખના અંખુઠાથી જુલાન 
અને રુાી વેલઔીની છડેતી ઔયલા રાગ્મા. બ્રષ્ઢ 
વાથે રીન થલા, ઔૃષ્ણ વાથે બ્રષ્ઢવમ્પફન્ધ ઔયલા 
વેલઔીએ ભશાયાજ વાથે ળયીય વમ્પફન્ધ ફાંધ્મ. 
બક્તીભાંથી વ્મબીચાય, અનીતી અને ચાયીત્ર્મ–
શીનતા! ભશાયાજ રાઈફેર ઔેવભાં વય જૉવેપ 
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આનોલ્ડન ચુઔાદ (તા. 22 એપ્રીર, 1862) આંક 
ઉગાડનાય છ.ે લાદી જદુનાથજીને વેલઔી વાથે 
વ્મબીચાય ઔયલાથી ચાંદીનું દયદ થમરેું તેથી તણે ે
ડૉક્ટ્ય ધીયજયાભને ુછરેું ઔે ઔઈ તાજી ષ્ડી વાથે 
વમ્પફન્ધ ઔીધાથી આ દયદ જામ ઔે નશીં? ડૉક્ટ્યે 
ના ાડી તેથી જદુનાથજી ભશાયાજ ેઔશેર : ‘ભેં ફે 
લકત ફે જુલાન છઔયી વાથે એ લાતની 
અજભામળ ઔયી શતી. શેરી અજભામળભાં ભને 
દયદ ભટ્ી ખમું, ણ ફીજી અજભામળભાં ભટ્યું 
નશીં; ઔેભ ઔે ફીજી લેાએ શંુ ગણ નફ થઈ 
ખમ શત.’ ઔૃષ્ણના અલતાયી લૈષ્ણલ ભશાયાજોએ 
વ્મબીચાયને ધાભીઔ સ્લરુ આેરું : ‘બક્તએ 
તાની યણેરી ફામડી તે બખલે તે શેરાં 
ભશાયાજને વોંલી... જ ે ઔઈ તાના ખુરુની 
આજ્ઞાનંુ ઉલ્લંગન ઔયે તે બમંઔય નયઔભાં જામ અને 
તેની વગી વેલા નીષ્પ જામ. જ ે ઔઈ તાના 
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ખુરુની ખુપ્ત લાત જાશેય ઔયે તે ભમાથ છી ત્રણ 
જન્ભ વુધી ઔુતય થામ...’ અનીતી, વ્મબીચાય, 
અધભથનંુ આચયણ ઔયલાની ધાભીઔ છુટ્ અને તેને 
ખપુ્ત યાકલાન ાઔ ફન્દફસ્ત! 

લૈષ્ણલ વમ્પપ્રદામન તઔથ એલ શત ઔે 
ઔીમુખભાં બક્તી વીલામ ભુક્તી નથી. તેટ્રા ભાટ્ ે
દયેઔ વેલઔ–વેલઔીએ તાના ખુરુને ઈશ્વય પ્રભાણે 
જાણલ. એટ્રું જ નશીં; ણ ઈશ્વયથી લધાયે 
જાણલ અને વગી લસ્તુ ઈશ્વયની છ ેતટે્રા ભાટ્ ે
ઈશ્વયને ઔે ઈશ્વયરુી ખુરુને વ્મબીચાયન દ 
રાખત નથી. ઈશ્વયરુી ખુરુ ઉય જાયબાલની 
પ્રીતી યાકલી એભાં ા છ ે એલું ફરનાયા રઔ 
ભુકથ છ,ે અજ્ઞાન છ!ે આ અધભથ લીળે ઔયવનદાવ 
ભુજીએ તા. 21–10–1860ના યજ રખમું શતું : 
‘શીન્દુનાં ુયાણ ઈત્માદી ળાષ્ડભાં ઔશેરું ઔે 
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ઔીમુખના લકતભાં જુદા જુદા ધભથ અને ાકંડ 
ઉબાં થળે તથા ધુતાયા, ાકંડી, આડા થં અને 
આડા ભાખો ચરાલળે. લૈષ્ણલ ભશાયાજ શીન્દ ુ
ળાષ્ડને ઈશ્વયઔૃત ભાને છ ેત્માયે તેનાથી એભ નશીં 
ઔશેલામ ઔે શીન્દુ ળાષ્ડનંુ પરાણં લચન કટ્ુ ં છ.ે 
ઔીમુખભાં ાકંડી ભત ઉબા થળે એ લચન, 
ભજઔુય ભશાયાજથી એભ નશીં ઔશેલામ ઔે કટ્ુ ંછ.ે 
ત્માયે દાદુંથી, વાધુંથી, યાભસ્નેશી, યાભાનન્દી, 
વશજાનન્દી ઈત્માદી ંથની ેઠ ે ભશાયાજોન ંથ 
ઔીમુખભાં ઉબ થમ ભાટ્ ે તે કટ્ અને ાકંડ 
બયેર છ ેએલું શીન્દુ ળાષ્ડથી વીદ્ધ થામ છ.ે’ 

બક્તીભાં ભભત્લ છ.ે ભભત્લ શમ ત્માં 
આંકભીંચાભણા થામ. દભાં ણ ખુણ જોલાની 
લૃત્તી થામ. ઉદાશયણ તયીઔે : સ્લાભીનાયામણ 
વમ્પપ્રદામના પ્રલતથઔ સ્લાભી વશજાનન્દ લીળ ે
બક્તરઔ ઔશે છ ે ઔે ‘ખુજયાત–ઔાઠીમાલાડની ળુદ્ર 
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જાતીની ધાભીઔ ઉન્નતી ઔયનાય બખલાન 
વશજાનન્દ શેરા શતા.’ સ્લાભી વશજાનન્દનું 
વાશીત્મ જોઈએ ત તેભાં વાભન્તળાશી ભુલ્મ દૃઢ 
ઔયલાની લાત છ.ે તેભણે લણાથશ્રભનું વભથથન ઔમુાં છ.ે 
ળીક્ષાત્રીભાં ઔષ્ણું છ ે : ‘ળુદ્ર લણે બ્રાષ્ઢણ, ક્ષત્રીમ, 
લૈશ્મની વેલા ઔયલી. લી જ ે જાતીએ ઔયીને 
ઉતયતા એલા બક્તજનએ રરાટ્ભાં ઔેલ ચાંદર 
ઔયલ; ણ તીરઔ ન ઔયલું.’ તીરઔ ઔયલાન 
અધીઔાય ણ ળુદ્રને અાત ન શમ તે વમ્પપ્રદામ, 
તેનાં પ્રખટ્ બ્રષ્ઢસ્લરુ ળુદ્રન ઉદ્ધાય ઔયી ળઔે 
નશીં. અસ્ૃશ્મ જાતીના રઔ ડાઔય ભન્દીયના 
ગુમ્પભટ્ભાં દાકર થઈ ળઔળે નશીં તેલું ડાઔય ટ્મે્પર 
સ્ઔીભના ેટ્ાનીમભ 49ભાં ઠયાવ્મું છ.ે ેટ્ાનીમભ 
65ભાં રખમું છ ે ઔે ઔેટ્રીઔ શરઔી જાતના શીન્દુ 
ટ્ીઔીટ્ રઈને ણ નીજભન્દીયભાં દાકર થઈ ળઔળે 
નશીં. ેટ્ાનીમભ 87ભાં ઠયાવ્મું છ ે ઔે શરઔી ઔભના 
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ઔઈ ણ મજભાનને ઔઈ ખય ઔે વેલઔ છાનભાન 
નીજભન્દીયભાં તેની જાત છુાલીને રઈ જળે નશીં. 
આ ફધી જોખલાઈ વીલીર યાઈટ્વ ઍક્ટ્ના 
બંખ વભાન છ ે અને ફન્ધાયણના આટ્ીઔર–17 
ભુજફ ખેયફન્ધાયણીમ છ.ે આણી પ્રબુબક્તી 
લીઔૃત ઔક્ષાએ શોંચી છ.ે બક્તી શમ ત્માં લીઔૃતી 
આવ્મા લીના યશે નશીં. અભદાલાદભાં 
સ્લાભીનાયામણ ભન્દીયભાં પ્રલેળ ભાટ્ ે ળુદ્રએ 
વત્માગ્રશ ઔમો ત્માયે તેન લીયધ વન્ત–
ળીયભણીએ ઔયેર! 

બક્તીથી લીચાયદૃષ્ટી વંઔુચીત ફને છ.ે 
તાન ઈષ્ટદેલ એ જ બખલાનન બખલાન છ ે
એલી શ્રદ્ધાભાંથી જડતા ઉબી થામ છ.ે યીણાભે 
વમ્પપ્રદામ ફશાય ઔળું નથી. જ ેવમ્પપ્રદામ ફશાય છ ે
તે લીભુક છ,ે ઔુવંખી છ,ે ઔાપય છ ેતેભ ભાની બક્ત 
વંઔુચીત ઔેદભાં ુયામેરા યશે છ.ે આખ જતાં આ 
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બક્ત વાભાજીઔ વુભે ભાટ્ ે જોકભરુ ફને છ.ે 
ભુતીદળથન, વેલા, જુા, બખ, શીંડા, આયતી 
લખેયેને આણે બક્તી ભાનીએ છીએ. આલી 
બક્તીભાં ઔાભના શમ છ.ે બક્તીના નાભે ંખુતા, 
અઔતૃથત્લ લધે છ.ે  

અન્મામ, ળણ, લવતીલીસ્પટ્, ભ્રષ્ટાચાય, 
ચાયીત્ર્મશીનતા લખેયે વભસ્મા પ્રબુબક્તી છી 
છ ે તેના ઔાયણે નથી. એ ભાટ્ ે જલાફદાય છ–ે 
આથીઔ, વાભાજીઔ, બોખરીઔ ઔાયણ, અરોઔીઔ 
વુકની ઔાભના, ભાણવને રોઔીઔ વુકથી લંચીત 
યાકે છ.ે આલતા જન્ભની ચીંતાભાં, આણે આ 
જન્ભભાં ભ્રભણા ાછ દડ્યા ઔયીએ છીએ. 
લાસ્તલીઔ વભસ્માન વાભન ઔયલાને ફદરે 
યધાભ, અક્ષયધાભ, લીષ્ણુયી, ખરઔની પ્રાપ્તી 
ઔયલાનંુ આણને અખત્મનું રાખે છ.ે ખયીફ ખયીફ 
છ,ે અભીય અભીય છ ેતેનું ઔાયણ ુલથજન્ભનાં ઔભો 
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છ ે તેલું વમ્પપ્રદામ આણને ળીકલે છ.ે આ 

ુલથજન્ભનાં ઔભોની ઔેદભાંથી છુટ્લા ભાટ્ ેબક્તી 
જરુયી છ ે તેભ વમ્પપ્રદામ બાયુલથઔ ઔશે છ.ે 

વભાજલાદ અન્ત્મદમની લીરુદ્ધ છ ે ફધા 
વમ્પપ્રદામ. તેભણે શમ્પભેળાં સ્થાીત શીતને ભદદ 

ઔયી છ.ે ળણનીતીની યકેલાી ઔયી છ.ે 
લીનફાજીએ ઔષ્ણું છ ે : ‘આળા ત એલી શતી ઔે 

ભન્દીય, ભઠ, ભસ્જીદ, ચચથ લખેયે દ્વાયા ધભથ વલથત્ર 
પેરાળે. ભારંુ એલું ઔશેલું નથી ઔે એભના દ્વાયા ઔંઈ 

જ ઔાભ નથી થમંુ. થડુગંણં છ;ે ણ તે અલ્ 
ફરઔે, એભના દ્વાયા અધભથ જ લધુ પેરામ છ ે

એટ્રે આજ ે શલે આ ધભથવમ્પપ્રદામના 
વઔંજાભાંથી ભાનલજાતને ભુક્ત ઔયી દેલની તાતી 

જરુય છ.ે’  

આ વત્મને અકાએ આ યીતે યજુ ઔમુાં છ ે: 
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તીરઔ ઔયતાં ત્રેન ખમાં,  
જભાાનાં નાઔાં કમાાં; 

તીયથ પયી પયી થાક્માં ચયણ,  
તમે ન શોંચ્મ શયીને ળયણ. 

 (‘નમા ભાખથ’, તા. 16/06/1994) 
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3 

એઔ એઔ ઔશે ભાશાય ંથ 
અનુક્રમણીકા 

ધભથભાં ગુવી ખમેરા વડા વાભે રડત 
ચરાલનાયા ઔશે છ ે: (1) ધભથને દ દેલ તે કટ્ુ ં
છ.ે ધભથ વાભે રડલાની જરુય નથી, ધભથભાં જ ેકટ્ાં 
તત્ત્લ ગુવી ખમાં છ ેતેની વાભે રડલાની જરુય છ.ે 
(2) શ્રદ્ધા જરુયી છ,ે ળંઔા નશીં. (3) ભુલ્મ ધભો 
આે છ.ે ભુલ્મ લીના ભાણવ શીટ્રય જલે થઈ 
જામ છ.ે 

ભાણવને ‘ધભથ’ ળબ્દન ભશ છુટ્ત 
નથી. ‘ધભથ’ એટ્રે નીતીનીમભ, ‘ધભથ’ એટ્ર ે
‘ભાનલધભથ’. આલુ ં લીચાયીએ ત ‘વંખઠીત 
ધભથ’ પ્રત્મેન ભશ છડી દેલ જોઈએ. 
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ભાનલવભાજ વંખઠીત ધભોને ઔાયણે 
લીબાજીત થઈ ખમ છ.ે ધભોએ ભાનલજાતને રડાલી 
છ,ે રશીબુકી ફનાલી છ.ે વંખઠીત ધભોએ શમ્પભેળાં 
અધભથ આચામો છ,ે અન્મામ ઔમો છ,ે ળણ ઔમુાં છ ે
અને જુરભીનંુ વાધન ફન્મ છ.ે ભાનલજાત 
શેયલેળ, કયાઔ, યશેઠાણની ફાફતભાં વાભાજીઔ–
બોખરીઔ આલશ્મક્તા ભુજફ લતથલાને ફદર ે
વંખઠીત ધભોના પયભાન ભુજફ લતે છ ેતેથી વુખ 
ઉબી થામ છ,ે ઝગડા થામ છ,ે રશી લશે છ.ે 
વંખઠીત ધભો ભાણવને ચઔઠાફધ્ધ ઔયે છ,ે 
વંઔુચીત ફનાલે છ,ે ઝનુની ફનાલે છ,ે લીલેઔળક્તી 
છીનલી રે છ.ે વંખઠીત ધભો ભાણવને ભાણવ તયીઔે 
નશીં; યન્તુ તાના ‘વાધન’ તયીઔે જુએ છ.ે 
ધાભીઔ ભાણવ વંખઠીત ધભથના પયભાન ભુજફ 
જીલળે અને વભાજશીત, ભાનલતા બુરળે. વંખઠીત 
ધભો અન્ધશ્રદ્ધાને ે છ,ે પ્રખતીન લીયધ ઔયે છ,ે 



ફૈઠ થ્થયઔી નાલ             http://govindmaru.com            78        
 

કટ્ાં ળાષ્ડલચનન સ્લીઔાય ઔયે છ,ે ધભાથન્ધતા 
ઉબી ઔયે છ ે અને સ્થાીત શીતને ભદદ ઔયે છ.ે 
ળશીદ બખત વીંશની લેદના જોઈએ : ‘આ ધભોએ 
શીન્દુસ્તાનને ઔેદકાના જલેું ફનાલી દીધંુ છ.ે એઔ 
ધભથના અનુમામી ફીજા ધભથના અનુમામીના ઔટ્ટય 
દુશ્ભન છ.ે તાજતેયનાં રાશયનાં યભકાણ જુ, 
ઔેલી યીતે ભુવરભાનએ નીદો ળીક અને 
શીન્દુને ભામાથ છ ે અને ળીકએ ણ લતા 
શુભરાભાં ઔંઈ ફાઔી યાખમું નથી. આ ભાય–ઔા 
એટ્રા ભાટ્ ેનશતી થઈ ઔે પરાણ ભાણવ દી છ;ે 
ણ એટ્રા ભાટ્ ેથઈ ઔે પરાણ ભાણવ શીન્દુ છ,ે 
ળીક છ ે ઔે ભુવરભાન છ.ે ઔઈ વ્મક્તીની 
ભુવરભાન દ્વાયા શત્મા થલાભાં તેનંુ શીન્દુ ઔે ળીક 
શલું જ ફવ શતું, ત એલી યીતે ઔઈ વ્મક્તીન 
જાન રેલા ભાટ્ ેતેનંુ ભુવરભાન શલું એ જ માથપ્ત 
તઔથ શત.’ ફટ્રાથન્ડ યવેરે ઔષ્ણું છ ે ઔે ‘જટે્રું રશી 



ફૈઠ થ્થયઔી નાલ             http://govindmaru.com            79        
 

ધભથને નાભે યેડામું છ ેતેટ્રું ફીજા ઔઈ ઔાયણે યેડામું 
નથી.’ 

શ્રદ્ધાભાંથી ઔટ્ટયતા આલે છ.ે શ્રદ્ધાભાંથી 
અન્ધશ્રદ્ધાન લડર ભજફુત ફને છ.ે શ્રદ્ધાની 
બુભીભાં અજ્ઞાનનાં ફીજ તયત ઉખી નીઔે છ.ે 
લીજ્ઞાને ‘ળંઔા’ને અન્તે એનેસ્થેવીમા ળધ્મ ત્માયે 
ખ્રીસ્તી ાદયી ઔશેર ઔે ભાંદ ભાણવ જ ે ીડા 
બખલે છ ેતે તેના ાના ઔાયણે છ.ે આ ીડા દુય 
ઔયલી તે ઈશ્વયના ન્મામભાં દકરખીયી ખણામ! 
ળંઔાને ઔાયણે લીજ્ઞાન આટ્રું લીઔસ્મું છ,ે જ્માયે 
શ્રદ્ધાને ઔાયણે આણં ભઢુ ં લીજ્ઞાનને ફદરે ભક્ષ, 
સ્લખથ, ઔભથઔાંડ, ભન્દીય, આશ્રભ, માત્રા, 
ઔથા, વાભૈમાં, ફાુ, ળાષ્ડી, પ્રખટ્–
બ્રષ્ઢસ્લરુ તયપ છ.ે ળંઔા, વંળમ જરુયી નથી, 
શ્રદ્ધા જરુયી છ ે– આ વીદ્ધાન્ત સ્લીઔાયે ત વંખઠીત 
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ધભોએ ધભથગ્રન્થનાં ફધાં જ ાનાં રકાઈ ખમા ં

છ ેતેભ ભાનલું ડ.ે શ્રદ્ધા ભાણવને અલે યસ્તે 
દયી જામ છ,ે જ્માયે ળંઔા ભાણવને સ્કરનભાંથી 

ફચાલે છ.ે ફાત્ઔાય, ળણ, અત્માચાય ઔમાથ 
છી યાભનાભ બજલાથી ભુક્તી ભે છ ે તેલી 

શ્રદ્ધા યાકનાયા વભાજભાં છા નથી.  
ઔેદાયનાથજીએ એઔ બાલીઔને ઔષ્ણું શતું : 

‘ધભથગ્રન્થભાં લણથલેરા ભશીભા અને વાભથ્મથ ય 
જભે ભને લીશ્વાવ નથી તેભ તભને ણ નથી. એઔ 
અત્મન્ત દુયાચાયી ભાણવ છ.ે તેણે કુ્રયતા આચયી 
છ,ે દખ દીધ છ,ે ફાત્ઔાય ઔમાથ છ.ે આલા ભાણવ 
ાવે શંુ એઔ લાય નશીં, શજાય લાય તભાયી વભક્ષ 
યાભનાભ રેલડાલું. એઔ લાય નાભ રેલાથી ાન 
યાળી ફી જામ અને તે ભાણવ નીષ્ા થામ છ,ે 
ત શજાય લાય નાભ રીધા છી ત ેગણ ળુદ્ધ થઈ 
જામ. ત આલી યીતે તભાયી વભક્ષ નીષ્ા થમેરા 
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ભનુષ્મને, ગ્રન્થના શીવાફ પ્રભાણે જોતાં, શજાય 
ખણા લીત્ર થમેરાને તભે તભાયા ઔુટ્મુ્પફભાં આશ્રમ 
આલા, ઔેલ તેને નઔય તયીઔે યાકલા તૈમાય થળ 
ઔે? તભાયા યીલાયને તેના ય લીશ્વાવ યાકલા 
ઔશેળ ઔે? ગ્રન્થની આલી લાત અને શીવાફ ય 
ભાય લીશ્વાવ ન શલાથી શંુ ત તે ભાણવને ગયભાં 
ન યાકી ળઔંુ; યન્તુ તભાયી નાભભશીભા ય શ્રદ્ધા 
શલાથી એલા ભાણવને તભાયા ગયભાં સ્થાન 
આળ ને? ધભથગ્રન્થભાં ઔષ્ણા ઔયતાં લધાયે 
પ્રામશ્ચીત તણેે ઔમાથ ફાદ તેને ગયભાં યાકળ ને? 
તભે ના ઔશેળ. ફીજા ઔઈ તૈમાય નશીં થામ. એઔ 
લાય યાભનાભ રેલાથી ભનુષ્મ લીત્ર થામ છ ેએલ 

તભાય લીશ્વાવ છ.ે ત તે પ્રભાણે પ્રત્મક્ષ લતથલાન 
પ્રવંખ આલતાં તભને તે લીળે ળઔંા ળું ઔાભ આલલી 
જોઈએ? કયે, એઔન્દયે, લતથનની ફાફત તાવતા ં
ગ્રન્થની લાત ય આણ ઔઈન લીશ્વાવ નથી.’  
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વંખઠીત ધભો ભુલ્મન પ્રચાય ઔયે છ;ે યન્તુ 
વાથે વાથે આ ભુલ્મને ભુભાંથી ઉકેડી પેંઔી દ ે
તેલાં યીફનંુ ણ ણ ઔયે છ.ે વંખઠીત 
ધભોએ બ્રુનને અને તવરીભાને વજા ઔયી છ.ે 
વંખઠીત ધભથનાં ભુલ્મ રુાાં છ;ે યન્તુ ત ે
કતયનાઔ શમ છ.ે વંખઠીત ધભોની ભાનલતા શીન્દુ 
ભાનલતા ઔે ભુસ્રીભ ભાનલતા શમ છ.ે વંખઠીત 
ધભોન પે્રભ ણ ખ્રીસ્તી પે્રભ ઔે શીન્દુ પે્રભ શમ છ.ે 
ભુલ્મ ભશત્ત્લનાં છ,ે વંખઠીત ધભથનું શાડીંજય 
ભશત્ત્લનંુ નથી. ધભથભાં જ ે ઔંઈ વાયા આદેળ છ ેતે 
ભુ ત નાખયીઔળાષ્ડના નીમભ છ.ે નીતીનીમભ 
છ.ે અનુઔમ્પા, પે્રભ, વદાચાય, વત્મ, ઔરુણા અશીંવા 
લખેયે ખુણ ભાનલવભાજ ભાટ્ ેજરુયી છ;ે યન્તુ આ 
ફધા ખુણને લીઔૃત ઔયનાય ત વંખઠીત ધભો છ.ે 
પે્રભ–ઔરુણાની લાત ઔયનાય અસ્ૃશ્મતા ાે છ ે
ઔેભ ઔે વંખઠીત ધભોએ આલું લીઔૃત લતથન ભાન્મ 
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ખણ્મું છ!ે ધભાથન્ધ ભાણવ શીટ્રય ઔયતાંમ 
કતયનાઔ શમ છ.ે 1948ભાં શયીજન બજન ખાતાં 
ખાતાં સ્લાભીનાયામણના ભન્દીયભાં પ્રલેળ ઔયલા 
ખમા ત્માયે ભન્દીયના ભશન્ત મજ્ઞુરુદાવજીએ 
તેને અટ્ઔાવ્મા. ઔટ્થભાંથી ભનાઈ શુઔભ ભેલી 
રીધ શત. ભન્દીયપ્રલેળના ઔામદાભાં ભન્દીય 
ળબ્દની જ ે વ્માખમા ઔયી છ ે તેભાં સ્લાભીનાયામણ 
ભન્દીયન વભાલેળ થત નથી. તેથી ફીન 
વત્વંખીએ તેભાં પ્રલેળ ઔયલ નશીં તેલ શુઔભ 
શત. ભન્દીયના પ્રલેળ દ્વાય ાવે આ શુઔભ ભુજફ 
ાટ્ીમું ભાયી દેલાભાં આવ્મું. વંખઠીત ધભો શમ્પભેળાં 
આલાં ‘ાટ્ીમાં’ ભાયતા યશે છ.ે 

લીનફાજી ઔશે છ ે : ‘જનેે આણે 

ધભથગ્રન્થ ઔશીએ છીએ, તે ુયેુયા ધભથલીચાયથી 
બયેરા છ ે એલું નથી. આણે એભ નશીં ઔશી 
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ળઔીએ ઔે ભશાબાયતભાં જ ે ઔંઈ રખમું છ,ે તે ફધ 
જ ધભથ–લીચાય છ.ે એ જ શારત ભનુસ્ભૃતી, ઔુયાન, 
ફાઈફર અને ફીજા ફધા જ ગ્રન્થની છ.ે 
લાસ્તલભાં આણી લૃત્તી વાય ગ્રશણ ઔયી રેલાની 
શલી જોઈએ. ઔઈ ણ ગ્રન્થને પ્રભાણ ભાનીને 
ચારલાની લાત જ કટ્ી છ.ે ઠઔેેઠઔાણે ચચથ, 
ભસ્જીદ, ભન્દીય છ.ે આ ફધા ધભો અશીંવા, ળાંતી, 
પે્રભ લખેયેભાં ભાનનાયા છ ે તેભ છતાં વભાજભાં 
ળાંતી સ્થાલાના ઔાભભાં આ ફધી ધભથવંસ્થાની 
ઔઈ અવય ડતી નથી. ફે ભુસ્રીભ દેળ લચ્ચે ઔે 
ફે ખ્રીસ્તી યાષ્ટ ર લચ્ચે રડાઈ ળરુ થામ ત્માયે 
ધભથવંસ્થાને ઔઈ ુછતું નથી. વભાજના વ્મલશાયભાં 
આ ધભથવંસ્થાની ઔઈ અવય જણાતી નથી. 
એનમ લાંધ નશીં; યન્તુ આજ ે ત આ 
ધભથવંસ્થાની વભાજ ઉય ગણી જ કયાફ 
અવય થઈ યશી છ.ે કાવ ઔયીને શ્રદ્ધાુ રઔ ઉય 
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આ ધભથવંસ્થાની કયાફ અવય થઈ યશી છ.ે 
શ્રદ્ધાુએ એભ ભાની રીધંુ છ ે ઔે ધભથનંુ જ ેઔઈ 
ઔામથ છ ે તે ફધંુ ધભથવંસ્થાના ુયશીત ઔયે છ.ે 
ધભથની, આચયણની, ચીન્તન–ભનની જલાફદાયી 
ખુરુ, ભુલ્લાં, ાદયી ઉય નાકી દઈને 
શ્રદ્ધાુ ભુક્ત થઈ જામ છ.ે છી એ ખુરુ ઔશે 
ઔે બસ્ભ ચડ ત બસ્ભ ચડ ેછ!ે ભારંુ ભાનલું છ ે
ઔે લીજ્ઞાનમુખભાં ભજશફને અને વમ્પપ્રદામને ઔઈ 
સ્થાન નથી. ધભથ ચાવ ન શઈ ળઔે. ભાનલ ભાટ્ ે
એઔ જ ધભથ શઈ ળઔે. અને તે છ ેભાનલધભથ.’  

આ વત્મ અકાએ વયવ યીતે યજુ ઔમુાં છ ે: 

એઔ ભુયકને એશેલી ટ્લે, 
થ્થય એટ્રા ુજ ેદેલ; 
ાણી દેકી ઔયે સ્નાન, 
તુરવી દકેી તડ ેાન. 
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અકા એશ ભશટ્ ઉતાત, 
ગણા યભેશ્વય એ ક્માંની લાત? 

વંખઠીત ધભોએ ભાણવના ભખજને ફશેરંુ 
ફનાલી દીધું છ,ે એના ઔાન પડી નાખમા છ,ે એની 
ચેતના છીનલી રીધી છ.ે ફટ્રાથન્ડ યવેરે ઔષ્ણું છ ે : 
‘જો ભાનલજાત વમ્પુણથ યૅળનર ફની જામ ત એઔ 
જ દીલવભાં લીશ્વની તભાભ વભસ્મા ઉઔરી 
જામ.’ યન્તુ દયેઔ ભાણવ યૅળનર ફની ળઔે નશીં. 
વાભાન્મ ભાણવ ભાટ્ ે ધભથ, ઈશ્વય, નવીફ લખેયેના 
ઔાલ્નીઔ આધાય લખય જીલલાનું ળક્મ નથી. આલા 

ઔાલ્નીઔ આધાય લખય જીલલા ભાટ્ ે પ્રફ 
લીચાયળક્તીની અને ગણી શીભભતની જરુય ડ ે

છ,ે જ ેફધાભાં લીઔવી ળઔે નશીં. ત ળું ઔયલું? 
ઉામ ળ? ઔીળયરાર ભળરુલાાએ ઉામ 

વુચવ્મ છ,ે જ ે ભનભાં ઔતયી યાકલા જલે છ.ે 
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તે ઔશે છ,ે વભાજને ઉંચે ચડાલલા ભાટ્નેા 

નીચેના વીદ્ધાન્ત સ્લીઔાયલા જોઈએ : 

1. યભેશ્વય વીલામના ફીજા ફધા ઈશ્વયન, 

દેલન લીયધ, ફાુ, ખુરુ, ળાષ્ડીન 
લીયધ, અલતાયન લીયધ, ભુતીુજાન લીયધ, 

ભન્દીયસ્થાનાન લીયધ. 

2. ઔઈ ણ ળાષ્ડ, તે લેદ, ખીતા, ઔુયાન ઔે 

ફાઈફર ઈશ્વયપ્રણીત છ ે તેભ ભાનલું નશીં. 
લીલેઔફુદ્ધી ના ઔશે તે લચનને સ્લીઔાયલું નશીં. 

3. ઔઈ ભનુષ્મને યભેશ્વય ઔે મખમ્પફયની ઔટ્ીભાં 
ભુઔલ નશીં. ઔઈ ભશાુરુ બુર ઔયે જ નશીં તેલું 
ભાનલું નશીં. તેથી તેનંુ એઔેએઔ ચયીત્ર ળુદ્ધ, દીવ્મ, 
શ્રલણઔીતથન મગ્મ જ છ ેએભ વભજલું નશીં. ભશાન 
ુરુએ વભાજશીતલીયધી આચાય ઔમાથ શમ ત 
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તેને છાલયલા નશીં, તે એભની ઉણ જ શતી એભ 
સ્ષ્ટ ઔશેલું. 

આંક કરીએ. ઉંગભાંથી જાખીએ. ચાયેમ 
ફાજુ ળું ચારે છ?ે ફાુ, ળાષ્ડી, મખી 
વંખઠીત ધભોના નાભે તાની જાખીય ઉબી ઔયી 
યષ્ણા છ,ે નલા પ્રઔાયની વાભન્તળાશી સ્થાી યષ્ણા 
છ.ે અલતાયલાદની લાત ચારે છ.ે વાભાજીઔ, 
આથીઔ વભસ્મા અલતાયલાદની થીમયીને 
યીણાભે દુય થઈ જળે તેલું શ્રદ્ધાુ ભાની યષ્ણા 
છ.ે ભુતીુજાની આદત ઉબી ઔયલાભાં આલી યશી 
છ.ે જરુય રાખે ત્માયે લંચીત, દરીત તયપ થડાં 
ઔંઔુછાંટ્ણાં ઔયલાભાં આલે છ.ે 

આ ફાુ, ળાષ્ડી ભશી દમાનન્દજીની 
લીચાયવયણી ઉય શથડા ભાયી યષ્ણા છ.ે રઔની 
વભજણન સ્તય ગણ નીચ ઔયી દીધ છ ે આ 
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ંથલાાએ. રઔને ફાુભાં, ળાષ્ડીભા ં
‘ઔૃષ્ણ’ દેકામ છ?ે આલા ઢોંખીને અક ફયાફય 
કત શત : 

એઔ એઔ ભશાય ંથ, 
જ્મભ ખુણઔાએ ધામો ઔંથ; 
લીત્ત શતું તાંશાં રખે યશી, 
કુટ્યે દ્રવ્મે અખી થઈ. 

(‘નમા ભાખથ’, તા. 01/05/1995) 
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4 

ઉંઘ્મ ઔશે, ઉંઘ્મ વામ્પબે 
અનુક્રમણીકા 

1994ભાં ખુજયાતી ભાટ્ ેચાય ળયભજનઔ 
ભશત્વલ થમા (1) ભયાયીફાુએ ચાય ઔયડના 
કચે આઔાળી ઔથાનંુ આમજન ઔમુાં. (2) 
‘ભન્ત્ર’ભાંથી ‘દેલી’ ફનાલનાયાએ યાજઔટ્ભાં 
ખામત્રીમજ્ઞ ઔમો. (3) અભદાલાદભાં સ્લાધ્મામ 
યીલાયના પ્રણેતા ાંડયંુખ ળાષ્ડીના જન્ભદીનની 
બવ્મ ઉજલણી થઈ. (4) લડદયાભાં 
શયીપ્રવાદસ્લાભીએ આત્ભીમ ભશત્વલ ખઠવ્મ. 

આ ફધા ‘ખુરુ/સ્લાભી/ફાુ’ની પ્રતીષ્ઠાન 
આત્ભા, એભની પ્રલૃત્તીન આત્ભા છ ે : બોતીઔ 
બબઔ, લાત નીતીની, વદાચાયની અને આચયણ 
અધભથનંુ. આ ભશત્વલ ભાટ્નેાં નાણાં આનાયા 
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ઔણ છ?ે લંચીતની આંતયડી ચુવી કાનાયાં 
સ્થાીત શીત, ભજુયને ુયતી ભજુયી નશીં ચુઔલતા 
ળણકય, ઔયચય, બી પ્રજાને ખ નીચ ે
દફાલતાં અવાભાજીઔ તત્ત્લ આ ખુરુ/સ્લાભી/ 
ફાુની આજુફાજુ લીંટ્ાઈ લળ્ાં છ,ે અને 
એભાંથી ણ ભેલનાયા આ ખુરુ/સ્લાભી/ફાુ 
વદાચાયન, નીતીન, ધભથન ઉદેળ આે છ!ે 
બક્તી દ્વાયા ક્રાંતીની લાત ઔયે છ,ે લેદઔારીન 
વંસ્ઔૃતી ુન: સ્થાીત ઔયલા શાઔર ઔયે છ.ે આ 
ખુરુ/સ્લાભી/ફાુને વંસ્ઔૃતીની, શીન્દ ુ ધભથની, 
શીન્દુની થડી ણ ચીન્તા થતી શત ત આલા 
પ્રતીષ્ઠા ભેલલાના ભશત્વલ ઉજલલાને ફદર ે
લંચીત શીન્દુ લચ્ચે જઈને એભની આથીઔ 
પ્રખતી, વાભાજીઔ પ્રખતી ભાટ્ ે ઔામથ ઔયત. બા 
રઔની ધાભીઔ રાખણી વાથે યભતા આ 
ખુરુ/સ્લાભી/ફાુ ાક્કા લેાયી જલેા છ.ે 
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ધભથક્ષેત્રભાં ખામ લાે એ ખલા. ધભથક્ષેત્રભાં વાચ 
ઔયતાં સ્લાંખ લધાયે અવયઔાયઔ ઔાભ ઔયે છ.ે 

સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજીન આક્રળ જોઈએ : 
‘ઔયડ રુીમાના ધુભાડા ઔયીને અનાલશ્મઔ ધાભીઔ 
ભશત્વલ, વાભૈમાં યચલાં, ધનનું રજ્જાજનઔ 
પ્રદળથન ઔયી ખોયલ અનુબલલું, વ્મક્તીલીળેને 
વુયભૅન દેકાડલા પ્રેખેન્ડા ઔયલ. આલા શેતુથી 
નીમ્પન ઔક્ષાના ભ્રષ્ટ યાજઔાયણીન વાથ રેલ 
અને તાન જમજમઔાય ઔયાલલ... આલી લૃત્તીથી 
ધાભીઔ ક્ષેત્ર ઉબયાઈ યષ્ણું છ.ે રઔનંુ ગડતય ભટ્ી 
ભટ્ી ઔથાથી ઔે ભટ્ા ભટ્ા ભશત્વલથી નથી 
ઔયી ળઔાતું. તાની ાછ ટ્ાંને આંધાં 
ઔયલાં એ ધભથપ્રચાય નથી. એ વ્મક્તીપ્રચાય છ.ે 
વ્મક્તીગેરા ભાણવ ભાનવીઔ અને ફોદ્ધીઔ યીત ે
સ્લસ્થ નથી શતા. તેભની અસ્લસ્થતા એ યાષ્ટ રની 
અસ્લસ્થતા ફની જામ છ.ે ધનાઢ્ય રઔ ભશત્વલ, 
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વાભૈમાં ભાટ્ ેધનના ઢખરા ઔયે છ.ે તેભની ાવે ઔાું 
નાણં ગણં છ.ે પ્રતીષ્ઠાની બુક છ.ે વોની લચ્ચ ે
જમજમઔાય ઔયાલી રલેાની તૃષ્ણા છ.ે તેથી ધનાઢ્ય 
રઔ ધભથુરુન અને ધભથુરુ ધનાઢ્ય રઔન 
ઉમખ ઔયે છ.ે’ 

બા રઔને આ ખુરુભાં ચભત્ઔાય દેકામ 
છ.ે ઔઈને ઔૃષ્ણન અલતાય રાખે છ,ે ત ઔઈને 
બખલાન. ખુરુના પ્રબાલથી અભુઔ રઔ વુધયી 
ખમા, અભુઔ લારીમા લાલ્ભીઔી ફની ખમા, અભુઔ 
રાબ થમ એલી લાત, દીવ્મઔથા ચારે છ.ે 
બક્ત તેભના ખુરુનું જીલન ચભત્ઔાયથી બયી દે છ.ે 
તેભ ઔયલાભાં બક્તને બક્તી, શ્રદ્ધા, આનન્દન 
અનુબલ થામ છ.ે શ્રદ્ધાને ઔાયણે ખયજુ, નીયાધાય 
રઔને થડ ભાનવીઔ આધાય ભે છ ે અને 
ખુરુને ૈવા તથા પ્રતીષ્ઠા ભે છ,ે ખયજુ રઔની 
બક્તીભાં શ્રદ્ધા લધાયે શમ છ,ે જ્માયે ધનીઔ રઔ, 
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કાધેીધે વુકી રઔ તાની ભટ્ાઈ, લૈબલ 
ફતાલલા ભાટ્ ેબક્તીભાં જોડામ છ.ે ખુરુ તાની 
ખાદી સ્થાીને દુયાચયણ, બણ, અજ્ઞાનની 
યમ્પયા ચારુ યાકે છ.ે તાને ઈશ્વય ઔશીને, 
પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ ઔશીને, રઔ તયપથી ુજા રેતા 
ખુરુને વંઔચ થલ જોઈએ તેને ફદરે ભશત્વલ 
ઉજલે છ!ે રઔનંુ અજ્ઞાન જભે લધુ તેભ 
ભશત્વલભાં વંખમા લધુ.  

ઔેદાયનાથજીએ ઔષ્ણું છ ે : ‘ભાનપ્રતીષ્ઠાની 
એઔ લાય ચટ્ રાગ્મા છી અને તેનું વ્મવન ડી 
ખમા છી ભાણવની શેરી સ્થીતી યશેતી નથી. ત ે
દીલવે દીલવે અલનતી તયપ ધઔેરાત જામ છ.ે 
વાત્ત્લીઔતાથી યશેનાયા બક્ત ઔટ્ીના ભાણવ ણ 
રઔએ આેરી ભાનપ્રતીષ્ઠાને રીધે અને ઔીતીન ે
રીધે તાને ઈશ્વય ભાનલા રાખે છ.ે એટ્ર ભદ 
અને નળ આ ભશભાં છ ે ઔે થડા દીલવભાં જ 
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ભાણવને તાની ભનુષ્મતા બુરાલી દે છ.ે આ 
ભશભાં ભાણવ વડામ એટ્રે શેરી લાત એ ફને 
છ ે ઔે તેની વત્મ યની શ્રદ્ધા છી થામ છ.ે 
તાભાં શમ તે ખુણ વાથે, ન શમ તે ખુણ ણ 
તાભાં છ ેએભ ફતાલલાની લૃત્તી થામ છ.ે તે ખુણ 
લીળે રઔ પ્રળંવા ઔયે ત તેને વારંુ રાખે છ.ે 
ઈશ્વયન બક્ત ઔશેલડાલનાયા ણ તાનાભાં ન 
શમ એલી ચભત્ઔાયીઔ ળક્તી તાભાં છ ે એલ 
બાવ ઔયાલે છ,ે અથલા તેલી ળક્તી છ ેએભ રઔ 
ઔશેલા રાખે એટ્રે તે તેને ભાન્મ ઔયે છ.ે અશંઔાય 
જાગ્રત થમા છી લીલઔે યશેલ ઔઠણ છ.ે આ યીત ે
વત્મ છુટ્ી ખમા છી, અનુચીત ફાફત તેના 
તયપથી થલા રાખે છ.ે’  

‘ખુરુ/સ્લાભી/ફાુ’ વાભાજીઔ વંલાદીતા 
ઉય બાય ભુઔે છ;ે ણ તેભની લચ્ચે એઔતા નથી. 
ફધા તતાનાં વીંશાવન ઉયથી વાભાજીઔ 
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એઔતાન ઉદેળ આે છ.ે અસ્ૃશ્મતાનાફુદીની, 
દરીત–ઉદ્ધાયની લાત ઔયે છ;ે યન્તુ તાનંુ 
આચયણ વંઔુચીત, વડરેી લીચાયધાયા ભુજફનું 
અને વાભન્તળાશી ઢફનંુ શમ છ.ે વભાજના 
બાખરા ાડનાયા વાભાજીઔ વંલાદીતાની લાત 
ઔયતાં થાઔતા નથી. સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામના 
200 લથની અન્દય અનેઔ પાંટ્ા ડી ખમા છ.ે ભુ 
ખાદીલાા ફીજાને લીભુક યશે છ,ે ઔુતયા અને વા 
જલેા ઔશે છ.ે આ પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ અન્દયઅન્દય 
અસ્ૃશ્મતા ાે છ ેઅને દ્વે યાકે છ ેઅને લાત 
‘વળીમર શાયભની’ની ઔયે છ!ે આ ખુય 
વભાજને ઔઈ યીતે ઉઔાયઔ ફની ળઔે તે વભજલું 
ભુશ્ઔેર છ.ે  

ખુરુ લૈચાયીઔ સ્લાતન્ત્ર્મ ઉય, 
અબીવ્મક્તી–સ્લાતન્ત્ર્મ ઉય જોકભ ઉબું ઔયે છ.ે 
ખુરુ ઔશે છ ે : ‘લીભુકન વંખ તજો તત્ઔાજી, 
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શૈમે જાણી શડઔામા શ્વાનની રાજી’ ઉયાન્ત : 
‘નઠાય વંખ નયવાતણ ઔશંુ છુ ં ઔઈ ઔયળ નશીં. 
નાખ, લાગ, લી, લન્શી એ લીભુકથી વાયાં વશીં... 
ઢઢે, ઢભેય, ઢરલી, મ્પરેચ્છ, ાયધી, ખોભાય. એના 
સ્ળથના ાથી લીભુકનું ા અાય,’ ખુરુન 
ભુદ્રારેક શમ છ ે : ‘લીભુક જીલ ઔે લદન વે ઔથા 
વુની નશીં જાત.’ ખુરુ શુઔભ ઔયે છ ે : ‘લીભુકને 
અધભી જાણલ અને વલે ભુયકન યાજા જાણલ. 
અભાયા ઔશેલા પ્રભાણે નશીં યશે તે અભાય નથી, 
એને ચંડા જલે ખણલ.’ ખુરુ અરખ અરખ 
વીંશાવન ઉબાં ઔયી રઔને અન્દયઅન્દય રડાલી 
ભાયે છ,ે લૈચાયીઔ સ્લાતન્ત્ર્મ શણી રે છ,ે અને 
વાભાજીઔ ફન્ધીમાયણં ઉબું ઔયે છ.ે આલા ખુરુ 
રઔની નૈતીઔ પ્રખતીની લાત ઔયે છ.ે ળાબ્ફાળ!  

ઔીળયરાર ભળરુલાા રકે છ ે : ‘આણા 
દેળના વાધુ–વન્ત, આચામથ, વદ્ખુરુ, ભશાત્ભા અને 
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વમ્પપ્રદામપ્રલતથઔએ રઔને શ્રદ્ધાને નાભે દુફથ તથા 
વખુણબક્તીનેનાભે ભનુષ્મુજઔ ફનાલી ભુક્મા છ.ે.. 
ળીષ્મ બક્ત જ ેત ેપ્રાપ્ત ઔમુાં નથી ત ેજખતને 
પ્રાપ્ત ઔયાલલા અધીયા થઈ તાના ખુરુનું ળયણ 
રેલા જખતને નતયે છ.ે ળીષ્મનંુ ટ્ું ખુરુની 
ાછ બેખું થતાં એભાંથી એઔ ંથ નીભાથણ થામ 
છ.ે ખુરુ તે ણ ઔેલ ળબ્દજ્ઞાની જ શમ, અથલા 
ઔઈઔ પ્રઔાયના ભશભાં યષ્ણ શમ, ત એ ંથ 
સ્થાલાભાં જખતનંુ ઔલ્માણ ભાની ઔે ભનાલી એ 
પ્રમત્નને ઉત્તેજન આે છ.ે આભાંથી આખ જતાં 
ખાદીની યમ્પયા ચારે છ.ે..’ 

‘ફચાવણફંડન ઈતીશાવ’ નાભનું ુસ્તઔ 
સ્પટ્ઔ છ.ે તેભાં ‘અક્ષયુરુત્તભ’ નાભન અરખ 
ંથ ઔેલી ઔેલી તયઔીફથી ઉબ થમ તેનંુ લણથન 
ઔયેરું છ.ે ‘જણેે ભુઔી રાજ એને નાનંુ વયકું યાજ’ 
એ વીદ્ધાન્ત ભુજફ ંથનંુ નીભાથણ થામ છ;ે છી 
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બક્ત ખુરુનંુ ળયણ રલેા જખતને નતમાથ ઔયે એટ્ર ે
ંથ ુષ્ટ થામ. વાશીત્મઔાય યધુલીય ચોધયીએ 
‘સ્લાભીનાયામણ વન્ત વાશીત્મ’ નાભના ગ્રન્થનું 
વમ્પાદન ઔમુથ છ.ે આ ગ્રન્થભાં વાશીત્મઔાયે સ્લાભી 
વશજાનન્દને ‘બખલાન’, ‘અલતાયી ુરુ’, ‘દૈલી 
ળક્તી ધયાલનાય’ અને ‘રીરા ઔયી ખરેા મુખુરુ’ 
તયીઔે ચીતમાથ છ ેઅને વમ્પપ્રદામના ખુણખાન ખામાં 
છ.ે વશજાનન્દજીનંુ વાશીત્મ જોતાં સ્ષ્ટ થામ છ ેઔે 
તે ભનુલાદી શતા, લણથલાદી શતા.  

પ્ર. ભઔયન્દ ભશેતાએ ‘વમ્પપ્રદામગેરા’ 
વાશીત્મઔાયની ચાભડી કતયીને જોમું ત સ્ષ્ટ 
થમું ઔે આ ત બક્તીબાલથી વંળધન ઔયી યષ્ણા છ.ે 
વાશીત્મબાલથી નશીં. ભઔયન્દ ભશેતાએ રખમું છ ે : 
‘જલેી યીતે ભુડીલાદી વભાજભાં પ્રમજઔ ુંજી પ્રાપ્ત 
ઔયલાના શેતુથી તાની આવાવના આથીઔ 
લાતાલયણનું ફાયીઔાઈથી અલરઔન ઔયીને તેભાં 
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યશેરી ખબીત તઔના તાખ ઔાઢ ે છ,ે નપા–તટ્ાની 
ત્રીયાળી ભાંડ ે છ,ે ભુડી, ભજુયી અને ઔુદયતી 
વાધનને વશેતુઔ વાંઔે છ,ે વ્માાયી વંસ્થા 
સ્થાીત ઔયે છ ે અને આઔથઔ જાશેયાત દ્વાયા 
તાન ભાર કયીદલા ગ્રાશઔને રરચાલે છ ે તેલી 
યીતે ધભથવમ્પપ્રદામના સ્થાઔ ણ રઔવભદુામને 
તેભની તયપ આઔથલા તાની આવાવનાં તઔથ–
લતુથન તાખ ભેલે છ.ે તેને ઝડે છ.ે વ્મક્તી 
અને ંથને નબાલે છ ે તેભ જ ઔામથક્ષભ 
વ્મલસ્થાતન્ત્ર ઉબું ઔયીને અનુમામીનું વંખમાફ 
લધાયે છ.ે ગણાકયા વમ્પપ્રદામ–સ્થાઔ, ભન્દીયને 
અંખત ભીરઔત ખણીને છલેટ્ ેઔુટ્મુ્પફીજનભાં લશેંચી 
આે છ.ે’ 

આધુનીઔ વભસ્માન ઉઔેર યાભામણભાં છ ે
તેભ ઔશેનાય ફાુએ આઔાળીઔથા ઔના ભાટ્ ે ઔયી 
શળે? બુભી ઉય જીલતા લંચીતની વભસ્મા 
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જોલા ભાટ્ ેફાુને આઔાળભાં જલું ડ્યું? નજીઔથી 
લંચીતભાં, બક્તભાં ફાુને યાભ નશીં દેકામ શમ 
તેથી આઔાળે ચડ્યા શળે? દીઔયીનાં રગ્નન કચથ 
જોઈ ખમેરા ઈન્ઔભ ટ્કે્વલાાને અંખુઠ 
ફતાલલા ફાુ આઔાળે ચડ્યા શળે? 

લેદઔારીન વભાજભાં, લૈદીઔ જીલનભાં 
અલતાયલાદ ઔે ભુતીુજાને સ્થાન ન શતું તેભ 
દમાનન્દજીએ ઔષ્ણું છ.ે ‘ખામત્રીભન્ત્ર’ભાંથી 
‘ખામત્રીદેલી’ની ભુતી ઉબી ઔયી, શ્રદ્ધાુ રઔના 
ઔયડ રુીમા અગ્નીભાં પંુઔી દેલાભાં આલે તે 
ળયભજનઔ છ.ે તેભાં સ્થાીત શીતને વસં્ઔૃતીન 
દીગ્લીજમ દેકામ છ!ે ક્માં વુધી આલી અન્ધશ્રદ્ધા 
ચારુ યશેળે? 4 જાન્મુઆયી, 1995ના યજ 
જાભનખય જીલ્લાના ધુનડા ખાભની વીભભાં 
શયીયાભફાાના બક્તે તાના વખા દીઔયાનંુ ભાથું 
લાઢીને રાળની ુજા ઔયેરી! ખામત્રીમજ્ઞભાં, 
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ભશત્વલભાં બેખા થમેરાં રાક બક્તનાં ભાથાં 
ધડ વાથે બરે જોડામેરાં શમ; યન્તુ તભેાં ઔઈ 
ચેતના આ ખુરુએ યશેલા દીધી છ?ે ખુરુ 
ભાણવને ચઔઠાફધ્ધ ઔયે છ.ે ખુરુ બક્તની 
લીલેઔળક્તી છીનલી રે છ.ે બક્ત વંઔુચીત અને 
ઝનુની ફને છ.ે ળાષ્ડઔાય, ખુરુ, ઈશ્વય ય 
તાન ઔફજો જભાલી ફેઠા છ.ે ઈશ્વયન ઉમખ 
પ્રાચીન ઔાને નબાલલાભાં જભેન સ્લાથથ છ ેએભને 
ભાટ્ ે જ ભટ્બેાખે થામ છ.ે ખુરુ તાની ઔીતી 
પેરાલલા ભાટ્ ેલેદન આધાય રે છ ેઅને ભુતીુજાનંુ 
ાકંડ ચરાલે છ.ે ભન્ત્રચ્ચાયથી થ્થય ધાતુની જડ 
ભુતીભાં જો પ્રાણનું સ્થાન થઈ ળઔતું શમ ત 
આ ખુરુ તાનાં ભા–ફાના ળફભાં ભન્ત્ર દ્વાયા 
પ્રાણસ્થાના ળા ભાટ્ ેઔયતા નથી? નઔરી વીંશથી 
ળુ ણ ડયતા નથી. ભાટ્ીના ઉન્દય ઉય 
ફીરાડી તયા ભાયતી નથી. ભાણવ ળા ભાટ્ ેભુતીને 
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લખી યષ્ણ શળે? ભન્ત્રચ્ચાયથી જો અગ્ની પ્રખટ્ 
થત શમ ત પ્રથભ ભન્ત્ર ઉચ્ચાયનાયની જીબ દાઝી 
જલી જોઈએ! મજ્ઞ, ભશત્વલ ઔયલાથી બુકે ભયતા 
શ્રદ્ધાુ ભાણવના આંતયડાભાં કયાઔ આલી જત 
નથી. વાધનશીન વાધનવજ્જ ફની જતા નથી. 
વભસ્મા ગટ્લાને ફદરે લધે છ.ે લઔયે છ.ે ફધ 
નપ ખુરુને, બક્તને નઔરંુ નુઔવાન. ળંઔયાચામથ 
ુછ ે : વલથવ્માી છ ે તેને ગંટ્ગંટ્ડી લખાડીને 
ફરાલલ ળું? જ ે વભસ્ત બુભંડન આધાય છ ે
તેને આવન આલું ળું? જ ે સ્લચ્છ છ ે તેને 
ાદપ્રક્ષારન અને ભુકપ્રક્ષારન ઔેલું? 

ઔેદાયનાથજી ઔશે છ ે : ‘લૈદીઔ ભન્ત્રના 
વાભથ્મથથી ભુતીભાં દૈલત્મ અને દીવ્મત્લ આલે છ ે
એલી રઔભાન્મતાને રીધે અથલા ત ે ય જભેન 
નીલાથશ ચારે છ;ે તેભના રબને રીધે વભાજભાં 
જટે્રા ભ્રભ અને દમ્પબ ેદા થામ છ ેઅને જટે્રાં 
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અનીષ્ટ યીણાભ આલેરાં છ;ે તેના ઔયતાંમે લધાયે 
ભ્રભ અને દમ્પબ નાભસ્ભયણથી ઈશ્વય વન્તુષ્ટ થઈને 
દળથન આે છ ે અને જનેે ઈશ્વયજ્ઞાન અને દળથન 
થમેરું છ;ે તે વાધુની દીવ્મ ળક્તીથી ખભે તે 
ચભત્ઔાય થામ છ ેઅને તેનાભાં દીવ્મ વાભથ્મથ શમ 
છ ેએ શ્રદ્ધાને રઈને ેદા થામ છ.ે વભાજ ય તેનાં 
લધાયે અનીષ્ટ યીણાભ થમેરાં છ ેઅને થામ છ.ે 
ધાભીઔ નીરુમખી ઔભથઔાંડના નીભીત્તે આણે ફાષ્ણ 
આડમ્પફય, દમ્પબ અને ધુતથતાનંુ ણ ઔયીએ છીએ. 
ક્રીમાઔાંડથી પ્રાપ્ત થતા ુણ્મના ફે આ રઔભાં 
અને યરઔભાં આણને વુક ભળે એ શ્રદ્ધા ય 
આણે વભાજદ્રશ ઔયીએ છીએ. અનાચાય ઔયતા ં
યશેલું અને વાથે વાથે તેભાંથી ભુક્તી ભેલલા 
ઔાલ્નીઔ કટ્ા ઉામ ઔયલા એ ભશાભ્રાંતી છ.ે’ 
ંડીત વુકરારજી નોંધે છ ે : શંુ તે ચભત્ઔાયની 
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ચચાથભાં ડત નથી; ઔાયણ ઔે એથી ચીત્ત ફન્ધાઈ 
જામ છ.ે 

ઔીળયરાર ભળરુલાા ઔશે છ ે : ‘આજ ે
યાજઔીમ થઈ ડરેા ઔેટ્રામે વલાર અને 
ઝગડાના ભુભાં ઉતયીળું ત જણાળે ઔે પ્રચરીત 
ભટ્ા ધભો લીળેની કટ્ી શ્રદ્ધા તથા તે લીળેનાં 
ભીથ્મા ં અબીભાનએ તે નીભાથણ ઔમાથ છ.ે એ શલે 
ધભોના ભાખો યષ્ણા નથી; ણ એલા તટુ્ી ખમેરા, 
બુંવાઈ ખમેરા અલળે છ ે ઔે એ યથી જલાન 
પ્રમત્ન ગય અયણ્મભાં જ ભાનલવભાજને રઈ જામ 
છ.ે અને ભશલળ થઈ આણે વો તતાના 
ચીરાને જ વાચ ભાની કટ્ી ઔેડીને દુયસ્ત ઔયલાન 
પ્રમત્ન ઔયી ાઔી ઔયલા ભથીએ છીએ. યાભ, ઔૃષ્ણ 
લખેયે ુરુભાંથી જ ે ઔઈ કયેકય થઈ ખમા શમ 
તેભને ફીજા વલે ભનુષ્મ જલેા ભનુષ્મ જ વભજલા 
જોઈએ. એ વભથથ શતા, ઐશ્વમથલાન શતા. આથી 
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લધાયે દીવ્મ ળબા એભના નાભની આજુફાજુ યચી, 
એભને ઔાલ્નીઔ દે ચડાલી, એભની ઔૃત્રીભ ુજા 
ઔયલાથી ભનુષ્મને ઔે વભાજને ઔઈ રાબ થત નથી. 
એનાં નુઔવાન ગણાં છ.ે દયેઔ વમ્પપ્રદામપ્રલતથઔ 
તાની ઔે ફીજી ેઢીભાં ઈશ્વયન અલતાય ફને છ.ે’ 
ભટ્ાબાખના બક્ત ભાનવીઔ યીતે આવુ શમ છ.ે 

તે ભનથી ઔઈ ણ જાતન શ્રભ ઔયલા ઈચ્છતા 
નથી. તેથી જ દુનીમાભાં આટ્રા લાદ, આટ્રા 
ઈશ્વય, આટ્રા ખુરુ અને આટ્રા બક્તની રાંફી 
શાયભાા જોલા ભે છ.ે બક્તનંુ આથીઔ ળણ 
ઔયતાં ભાનવીઔ ળણ લધાયે થામ છ.ે શીટ્રયે 
રખમું છ ે: પ્રચાયનંુ આક્રભણ જો પ્રંચી અને વતત 
શમ ત રઔ તાના બમાનઔ લેદનાભમ જીલનને 
વુકી વભજતા થઈ જામ. 

વભાજળાષ્ડનાનાભે, આધુનીઔ લીચાયના 
નાભે, લૈદીઔ વંસ્ઔૃતીના નાભે ાંડયંુખ ળાષ્ડીએ ઔષ્ણું 
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છ ે : ‘ળુદ્રત્લ વામન્ટ્ીપીઔ છ.ે લણથ ઔભથથી નશીં, 
જન્ભથી નક્કી થલ જોઈએ. લીધલારગ્ન નૈતીઔ 
દૃષ્ટીએ કયાફ છ ે ઔેભ ઔે લીધલા ફીજુ ં રગ્ન ઔયે 
અને તેને ુત્ર થામ ત તેની આઔૃતી શેરા તી 
જલેી શમ છ.ે’ એભના જન્ભદીને રાક ભાણવ 
બેખા થામ તેન અથથ એ ઔે વભાજભાં ળાષ્ડીની 
આલી લીચાયધાયાભાં લીશ્વાવ યાકનાયા દયીમાભાં ન 
વભામ તેટ્રા છ.ે 

ભશત્વલયખન ચે અકફાયને રાગ્મ છ.ે 
આઔાળીઔથા, ખામત્રીમજ્ઞ, જન્ભત્વલ, આત્ભીમ 
ભશત્વલના વભાચાય જ્માયે અકફાયભાં ભટ્ાં 
ભટ્ાં ભથાા વાથે છામા ત્માયે ઝીણાંઝીણાં 
ભથાાં વાથે ઠડંી–ખયભી–લયવાદથી આટ્રાં 
લંચીત ભમાથ, આટ્રા ઉય અત્માચાય થમા લખેયે 
વભાચાય ણ છામા શતા. ઔઈ તન્ત્રીને વુઝતું 
નથી ઔે આ લીયધાબાવ ઔેભ છ?ે ખુરુની 
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પ્રલૃત્તીની પ્રફ અવય ડતી શમ ત અનાચાય, 
ભ્રષ્ટાચાય, અત્માચાય છા થલા જોઈએ. ળણ 
છુ ંથલું જોઈએ. લંચીતની શાડભાયી છી થલી 
જોઈએ; યન્તુ યીણાભ ઉરટ્ુ ં આલે છ.ે 
ભશત્વલભાં એઔત્ર થમેર ટ્ાભાં અકફાયને 
‘વક્મુથરેળન’ દેકામ છ.ે ખુરુને ‘બક્ત’ દેકામ 
છ,ે યાજઔીમ નેતા તેભાં ‘ભતદાય’ બાે છ.ે 
‘ભાવ ભીડીમા’ ધાયે ત આ ખુરુન લયક ઉતાયી 
ળઔે છ;ે યન્તુ આ ઔાભ થતું નથી. ખુરુ વુલણથથી 
તામ ત્માયે ભાવ ભીડીમા ખુરુ ઉય લધાયે 
ઢ ચડાલે છ.ે ‘વંદેળ’ના તન્ત્રીએ ાંડયંુખજીના 
પટ્ા નીચે રકેરું : ઔૃષ્ણનંુ જ એઔ નાભ છ ે
ાંડયંુખ’ ‘જનવત્તા’ના તંત્રીએ ાંડયંુખજીની 
તવલીય નીચે રકેરુ ં : ‘ભાણવના આતભયાભને 
જખાડલાનંુ ુણ્મઔામથ ઔયી યશેરા અલાથચીન શીન્દુ 
વંસ્ઔૃતીના ધ્રુલતાયઔ.’ ‘ખુજયાત વભાચાય’ભાં 
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ાંડયંુખજીના પટ્ા નીચે રકેરુ ં : ‘ઋી–વંસ્ઔૃતી 
વજીલન ઔયનાય ુજ્મ દાદાન અવીભ જમજમઔાય 
શ.’ અકફાય લાચઔને અલાસ્તલીઔ, ઔાલ્નીઔ 
દુનીમાભાં કેંચી જામ છ.ે ‘ભાવ ભીડીમા’ની આ 
ફીભાયી અને ‘ભશત્વલયખ’ અંખે અકાએ 
યપેક્ટ્ બલીષ્મલાણી ઔયેરી : 

ઉંધ્મ ઔશે, ઉંધ્મ વામ્પબે,  
તેથી જડણં ન ટ્ે,                                            

જ્મભ ચીતયાભણના દીઔથી  
અકા અન્ધારંુ ન ટ્ે. 

(‘નમા ભાખથ’, તા. 16/03/1995) 
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5 

ઔંઠ ેાશાણ ળઔે ક્મભ તયી 
અનુક્રમણીકા 

ઔઈ ણ પ્રલૃત્તી જ્માયે વભથણબાલથી, 
બક્તીબાલથી ઔયલાભાં આલે ત્માયે કુફ વુન્દય 
રાખે, થડાં યીણાભ ણ વાયાં ભે; યન્તુ આ 
વભથણ, બક્તી ઔના પ્રત્મે છ ેતે તાવલું જોઈએ. 
શેતુ ળ છ?ે ખયીફ આદીલાવીને, અસ્ૃશ્મ 
દરીતને ભાનલીમ ખોયલ અાલલાન ઔે ચક્કવ 
ધભથશ્રદ્ધાન આધાય રઈને વત્તા બખલલાન? 
સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામ અને ફીજા વમ્પપ્રદામ 
તયપથી ક્માયેઔ વાયી પ્રલૃત્તી થામ છ;ે યન્તુ એ 
પ્રલૃત્તી ભાનલીમ ખોયલ સ્થાલા ભાટ્નેી નથી શતી, 
એના ઔેન્દ્રભાં ભાનલ નથી શત, ધભથશ્રદ્ધાનંુ ચક્કવ 
ખણીત શમ છ.ે ાંડયંુખ ળાષ્ડીની સ્લાધ્મામ–
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પ્રલૃત્તીભાં આથીઔ યીલતથન, ભશીરા અને 
દરીતન ઉદ્ધાય દેકામ છ;ે યન્તુ તે આબાવી છ.ે  

આબાવ એલ ઉબ ઔયલાભાં આવ્મ છ ે ઔે 
સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીએ અસ્ૃશ્મતાના ઔરંઔને બુંવી 
નાંખમું છ,ે દરીત પ્રત્મેના લરણભાં યીલતથન ઔમુાં 
છ;ે યન્તુ લાસ્તલીઔતા ળી છ?ે ાંડયંુખ ળાષ્ડીના 
લીચાય જુનલાણી, ભનુલાદી, પ્રખતીલીયધી અને 
વામ્પપ્રદામીઔ છ.ે તેભનંુ ભાનલું છ ે ઔે ળુદ્રત્લ 
વામન્ટ્ીપીઔ છ.ે ળાષ્ડીનું ‘વંસ્ઔૃતીચીન્તન’ ઔેલું છ ેતે 
જોઈએ : 

‘‘ચાતુયલણથ વ્મલસ્થા શલી જોઈએ અને તે 
જન્ભજાત શલી જોઈએ. લીશ્વાભીત્રે બ્રાષ્ઢણના ખુણ 
ભેવ્મા શતા; ણ તે બ્રાષ્ઢણ ન શતા, તેથી જ 
લવીષ્ઠ તેભને બ્રાષ્ઢણ ઔશેલા તૈમાય ન શતા; ઔાયણ 
ઔે બ્રાષ્ઢણના ીંડખત ખુણ તેભનાભાં ન શતા. ઔઈ 
એઔ વ્મક્તી ભશાન શમ, તેણે ફધી સ્ભતૃીન 
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અભ્માવ ઔમો શમ, તેણે બ્રાષ્ઢણની મગ્મતા પ્રાપ્ત 
ઔયી શમ ત આ ફધા ખુણ તેની વંતતીભાં વંક્રાંત 
થળે ઔે ઔેભ, તેની વભાજળાષ્ડીને ળંઔા જ છ.ે 
લીશ્વાભીત્રે બ્રાષ્ઢણત્લ પ્રાપ્ત ઔમુાં; યન્તુ તેભના 
દીઔયાભાં બ્રાષ્ઢણત્લ ઔદાચ ન ણ આલે. તે ખુણ 
આનુલંળીઔ રુભાં ટ્ઔલા જોઈએ. આજનું 
પ્રાણીળાષ્ડ ણ ઔશે છ ે ઔે વ્મક્તીએ પ્રાપ્ત ઔયેરા 
ખુણ તેની વંતતીભાં નથી આલતા. પ્રાણીળાષ્ડ ે
પ્રમખ ઔમાથ છ.ે ઉંદય–ઉંદયડીની ુછડી ઔાી 
નાખમા છી જોમું ત તેભની વંતતીને ુછડી આલી 
શતી. આ યીતે ીસ્તાીવ ેઢી વુધી ુંછડી ઔાી; 
ણ નલી વંતતી ુછંડીલાી જ થઈ શતી. આ 
ફતાલે છ ેઔે ીંડખત ખુણ ઉત્ક્રાંત થામ છ;ે યન્તુ 
વ્મક્તીએ પ્રાપ્ત ઔયેરા ખુણ લંળભાં આલે જ છ ે
એલું નથી. લવીષ્ઠ ે ઔષ્ણું ઔે લીશ્વાભીત્રે તાના 
પ્રમત્નથી બ્રાષ્ઢણત્લ પ્રાપ્ત ઔમુાં છ;ે યન્તુ જન્ભજાત 
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તે બ્રાષ્ઢણ નથી. વભાજળાષ્ડની દૃષ્ટીએ તેભને 
બ્રાષ્ઢણ ઔશી ળઔામ નશીં, તેભને બ્રાષ્ઢણ ઔશેલા ત ે
દ છ.ે ઔઈ ણ વ્મક્તી ઔઈ ણ ધંધ ઔયી ળઔે 
એ લીચાય મગ્મ નથી. અતી વામન્ટ્ીપીઔ 
વભાજવ્મલસ્થા લીળુદ્ધ યીતે ટ્ઔે તે શેતુથી યાભે ળુદ્ર 
ળમ્પફુઔની શત્મા ઔયી શતી. વભાજને આજ ેવોપ્રથભ 
ભનુની, તેની વભાજવ્મલસ્થાની લધાયે જરુય છ.ે 
ભનુએ એઔ ણ લાત અનવામન્ટ્ીપીઔ રકી નથી. 
શજાભતનુ ં ઔાભ શજાભ વીલામ ફીજા ઔઈએ ન 
ઔયલું જોઈએ, ઔઈ ઔયે ત તેની લૃત્તીવંઔયતા 
ખણામ. તભે ગેય દાઢી ઔય ત લણથવ્મલસ્થા ભુજફ 
તભાયી લૃત્તીવંઔયતા ઔશેલામ. શજાભની યજી 
છીનલી ખણામ. તેથી તભે ગેય દાઢી ઔય ત ણ 
તભાયી પયજ છ ે ઔે તભાયે શજાભને ગેય ફેઠાં ચાય 
આના શોંચાડલા. લૃત્તીવંઔયતા ઔયનાય વ્મક્તી, 
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વભાજની ખુનેખાય છ.ે ળમ્પફુઔ લૃત્તીવંઔયતા ઉબી 
ઔયત શત એટ્રે જ યાભે તેની શત્મા ઔયેરી...’’ 

ફામરૉજીઔર ખુણ વંક્રાંત થામ તે ફાફતને 
લણથવ્મલસ્થા વાથે જોડી ળઔામ નશીં. બ્રાષ્ઢણન 
દીઔય બ્રાષ્ઢણ જ ફને એલી પૉમ્પમુથરા નથી. 
બ્રાષ્ઢણના દીઔયાને જન્ભતાંની વાથે જખંરભાં ભુઔી 
દઈએ ત ળું તે બ્રાષ્ઢણ ફનળે? યીસ્થીતી, 
લાતાલયણ ભાણવને ગડ ે છ.ે લણથના આધાયે જ 
વ્મક્તીના જન્ભ શેરાં ઔભથ નક્કી થલું જોઈએ, એભ 
ઔશીને ળાષ્ડી દંબી વભાજળાષ્ડ ઉબું ઔયલા ભાખે 

છ.ે શીન્દુ વભાજભાં બ્રાષ્ઢણલાદ છ.ે ળાષ્ડીની 
સ્લાધ્મામ પ્રલૃત્તી ભાણવને લીઔૃત બ્રાષ્ઢણલાદની 

ઔંઠી ફાંધે છ.ે ભાણવને ચઔઠાફદ્ધ ઔયે છ.ે 
ળાષ્ડીનાં તલન, આશ્રભ, વાંસ્ઔૃતીઔ ઔેન્દ્ર 

નથી; ણ ળુદ્રલીયધી ભનલરણ ગડનાયાં ઔેન્દ્ર 
છ.ે ભનુએ ળુદ્ર ભાટ્ ે ગાતઔી અને અભાનલીમ 



ફૈઠ થ્થયઔી નાલ             http://govindmaru.com            115        
 

લીધાન ઔમાાં છ.ે ળાષ્ડી ઔશે છ,ે આ લીધાન 
વામન્ટ્ીપીઔ છ.ે ભનુએ ખુના ભુજફ વજા નક્કી ઔયી 
નથી, લણથ ભુજફ વજા ઠયાલેર છ ે : ઔઈ બ્રાષ્ઢણ 
વ્મબીચાય ઔયે ત ભાત્ર અભુઔ દંડ થામ; યન્તુ ળુદ્ર 
વ્મબીચાય ઔયે ત તનેાં વલથ અંખ ઔાી નાકલાં. 
શરઔા લણથન ભાણવ જો ઉચ્ચ લણથના ભાણવ વાથે 
એઔ આવને ફેવલા ઈચ્છ ેત તેને ઔેડ ઉય ડાભ 
દઈ દેળનીઔાર ઔયલ. ઔઈ બ્રાષ્ઢણને ચાયેમ લણથની 
ત્ની શમ ત તેભને થમેરા ુત્રને ત્નીના લણથ 
ભુજફ ભીરક્ત લશેંચલી : ‘‘બ્રાષ્ઢણીના ુત્રને ચાય 
બાખ, ક્ષત્રીમાણીના તુ્રને ત્રણ બાખ, લૈશ્મ ષ્ડીના 
ુત્રને ફે બાખ અને ળુદ્ર ષ્ડીના ુત્રને એઔ બાખ 
આલ...’’ અતી વામન્ટ્ીપીઔ વભાજવ્મલસ્થા ઉબી 
ઔયીએ ત ભાતંખ ભુનીને, લાલ્ભીઔીને ઔામભ 
ભાટ્ ે ખટ્ય જ વાપ ઔયલાની યશે! યાભે 
વભાજવ્મલસ્થાના શીતભાં ળમ્પફુઔની શત્મા ઔયેરી, 
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ળાષ્ડીના આ અલૈજ્ઞાનીઔ ઔથનને વભથથન આીએ 
ત ફધા જ ળુદ્ર પ્રાધ્માઔને, ળુદ્ર સ્નાતઔને, ળુદ્ર 
આઈ.એ.એવ., આઈ.ી.એવ. અધીઔાયને ભૃત્મુદંડ 
આલ ડ!ે ખાંધીજીએ ઔષ્ણું છ ે : ‘‘દરીતને 
આણે ખુરાભથી ણ ફદતય જાનલય ફનાવ્મા 
અને આ ત ઔભથનું પ છ ેએભ ઔશી એને આણ ે
ધભથનું રુ આી દીધું! આ ત ધભથનું યાક્ષવી સ્લરુ 
છ.ે શીન્દુ ધભથન અથથ જો આ જ શમ ત શંુ ણ 
ખીતા, ભનુસ્ભૃતી ફધાનંે ફાી નાંકું.’’ 

ખીતાભાં ઔૃષ્ણ ઔશે છ ે : ‘‘ચાય લણથ ભેં 
ખુણઔભથ અનુવાય યચ્માં છ.ે’’ આટ્રા સ્ષ્ટ 
લીધાનભાંથી, ળાષ્ડી જન્ભજાત લણથવ્મલસ્થાનંુ 

તુત ઔમા પ્રઔાયના વ્માઔયણથી ઉબું ઔયે છ!ે ્રેટ્ન 

ખુરાભીપ્રથાન ફચાલ, ભનુન લણથવ્મલસ્થાન 
ફચાલ તત્ઔારીન વાભાજીઔ જરુયીમાત તયીઔે જોઈ 
ળઔામ. એ વભાજયચનાને ‘વામન્ટ્ીપીઔ’ના ઠા 
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શેઠ ુનજીથલીત ઔયી ળઔામ નશીં. ળાષ્ડી ઔશે છ,ે 
‘‘દરીતને ખીતાના દવ શ્લઔ ણ આલડતા શળે, 
ત ાદયી ખભે તેટ્રી રારચ આે ત ણ 
તે ધભાાંતય નશીં ઔયે.’’ ળાષ્ડીને ઉરટ્ુ ં વુઝે 
છ.ે છાતણાન અને અસ્ૃશ્મતાન ઉામ દવ 
શ્લઔ નથી. ફંધીમાય લીચાય–વમ્પપ્રદામ વાભાજીઔ 
ક્રાંતીને યઔે છ.ે અકાન પ્રશ્ન વનાતન છ ે: ખુરુ થઈ 
ફેઠ શોંવે ઔયી, ઔંઠ ેાશાણ ળઔે ક્મભ તયી? 

આબાવ એલ ઉબ ઔયલાભાં આવ્મ છ ેઔે 

સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીના ઔાયણે ભશીરા પ્રત્મેના 

લરણભાં યીલતથન આવ્મંુ છ.ે લાસ્તલીઔતા ળી 
છ?ે ળાષ્ડી ઔશે છ ે: ‘‘લીધલા ષ્ડી જો ુન:રગ્ન 

ઔયે ત તેને થતા છઔયાની આઔૃતી તાના 
શેરા તીને ભતી આલળે. નૈતીઔ, વાંસ્ઔૃતીઔ 
અને આધ્માત્ભીઔ દૃષ્ટીએ ુન: લીલાશ ઈચ્છનીમ 
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નથી. જ ે ઔુટ્મુ્પફભાં ુરુવંતતી નથી તે ઔુટ્મુ્પફની 
છઔયી વાથે રગ્ન ન ઔય. વા શલ જ 
જોઈએ.’’ ુન:રગ્ન છી ણ આખરા તી જલેા 
ુત્ર દેા થામ એલું વંળધન ળાષ્ડી જ ઔયી 
ળઔે! ુન:લીલાશ નૈતીઔ દૃષ્ટીએ આલશ્મઔ છ.ે 
વીતાને ઔઈ બાઈ ન શત. ળું યાભવીતાનાં રગ્ન 
અમગ્મ શતાં? જ ે ઔુટ્મુ્પફભાં ભાત્ર દીઔયી જ 
શમ તેને ભાટ્ ે તથા આ દેળ ભાટ્,ે ળાષ્ડીનંુ આ 
લીધાન અતીગાતઔી ઔશેલામ. આલા વંઔુચીત 
લીચાયને સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીભાં લાખલાન અથથ ળ?   

આબાવ એલ ઉબ ઔયલાભાં આવ્મ છ ે ઔે 
બક્તી એટ્રે જુા–અચથન નશીં; યન્તુ યચનાત્ભઔ 
ઔાભ. લાસ્તલીઔતા ળી છ?ે સ્લાધ્મામયીલાયની 
બક્તી એટ્રે વ્મક્તીનીષ્ઠ ળયણાખતી. અન્ધ 
બક્તને ળાષ્ડભાં ઔંઈઔ દેકામ છ.ે ‘‘ભરઔાટ્ ેભાધલ 
નીયકું ને ખમ્પબીયતાભાં યાભ, તલ દયજથી ફન ે



ફૈઠ થ્થયઔી નાલ             http://govindmaru.com            119        
 

અમધ્મા, ફને દ્વાયીઔા ધાભ, તુજને યાભ ખણં ઔે 
શ્માભ?’’ ાકંડની યાઔાષ્ઠા જુ : ‘‘મખેશ્વય 
ઔૃષ્ણન ખીતાભાં ઔયાય, અલતમો છ ે રુ એ જ 
દાદા વાઔાય, ળંક પુઔનાય મખેશ્વય છ ે દાદા, 
દાદાની દૃષ્ટીથી ફનળે પયી રુા.’’ ચભત્ઔાય ણ 
થામ છ ે: ‘‘ળાષ્ડ ફધાં આલી અન્તય ત્માં કરતાં, 
દાદા ાંડયંુખ જ્માયે જ્માયે ઔાંઈ ફરતાં, એની 
લાણીભાં આલી મખેશ્વય ફરતા, અવરી રુ તારંુ 
છુાલલા ભથે છ.ે અલતાયી જલેી લાત ક્માયેઔ તું 
ઔથે છ.ે ઈશ્વયને અલતયલા ઔેલ તારંુ રુ જ પાલ ે
છ.ે..’’ 

સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તી બક્તીન ફુયક શેયાલે છ.ે 
વાયી દેકાતી પ્રલૃત્તી ાછ ાકંડનું ચણતય થતુ ં
શમ ત, આલી પ્રલૃત્તી જ ન થામ તે ઉત્તભ. 
‘ભાનલખોયલ’ની ભાત્ર લાત ઔયલાની અને ‘તાનંુ 
ખોયલ’ વતત લધ્મા ઔયે તેલું ચક્કવ આમજન! 
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લીલેઔ નશીં, બક્તી અગ્રસ્થાને છ.ે પ્રજાભાં ચેતના 
પ્રવયે, દરીત ખબય અને વંખઠીત થામ, તે 
સ્લૈચ્છીઔ યીતે તાના પ્રશ્ન ઉઔેરે તલે ઔઈ શેતુ 
સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીન નથી. એન એઔભાત્ર શેતુ બા 
રઔને બક્તીના નળાભાં યાકીને વત્તાબુક 
વંતલાન છ.ે ાંડયંુખ ળાષ્ડીભાંથી દાદા, અને 
છી ઔૃષ્ણન અલતાય, ત્માય ફાદ નલ વમ્પપ્રદામ! 
ભાત્ર ઔૃષ્ણની આયાધના ઔયલી તેલું વશજાનન્દજીએ 
ળીક્ષાત્રીભાં અનેઔ લકત રખમું છ;ે છતાં 
સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામના શયીબક્ત ઔૃષ્ણને 
ફદરે વશજાનન્દજીની ુજા ઔયે છ.ે બક્તી 
ભાણવને અન્ધ ફનાલે છ ેઅને દભ્રષ્ટ ણ ઔયે છ.ે 
બક્તી દુીત ઔયલા તયપ ઢે છ ે અને ફેશદ 
બક્તી ફેશદણે દુીત ઔયે છ.ે અતી ધાભીઔ રઔ 
ઔભલાદી થઈ જલાનંુ લરણ ધયાલે છ.ે ઔભલાદ 
ઔટ્ટયતા ેદા ઔયે છ.ે ઔટ્ટયતા અબીવ્મક્તી સ્લાતન્ત્ર્મ 
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ઉય જોકભ ઉબું ઔયે છ.ે સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તી જોકભ 
ઉબું ઔયે છ.ે સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તી એટ્રે લચૈાયીઔ 
ફન્ધીમાયણં. અક ણ આલા ત્રાવન બખ 
ફન્મ શળે : 

તે શયીને ન જાણે રેળ, 
અને ઔાઢી ફેઠ ખુરુન લેળ, 
એઔ એઔ ઔશે ભાશાય ંથ, 
જ્મભ ખુણઔાએ ધામો ઔંથ. 

આબાવ એલ ઉબ ઔયલાભાં આવ્મ છ ે ઔે 
ળાષ્ડીનું ચીન્તન ક્રાંતીઔાયી છ.ે લાસ્તલીઔતા ળી છ?ે 
ળાષ્ડી ઔશે છ ે : ‘‘ભાનલફુદ્ધીથી નીભાથણ થમેરા ં
ળાષ્ડન આધાય રેલ એના ઔયતાં લેદ ઔે જ ે
અોરુેમ છ ેતેભન જ આધાય ળા ભાટ્ ેન રેલ? 
જ્માયે જ્માયે લેદ યની શ્રદ્ધા ગટ્ી છ ે ત્માયે 
વભાજનંુ અધ:તન થમું છ.ે’’ ળાષ્ડીની દૃષ્ટીએ 
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લેદધભથ જ શ્રેષ્ઠ શમ ત લેદ લીરુદ્ધ ભુતીુજાન 
ઉદેળ તે ઔેભ આે છ?ે અને તાને અલતાય 
તયીઔે નશીં ચીતયલા બક્તને ઔેભ વભજાલતા 
નથી? લેદભાં ઔઈ જગ્માએ ઔૃષ્ણનંુ નાભ છ?ે 
વભાજભાં અધ:તન ભાટ્ ે બા શીન્દુ નશીં, 
આલા ળાષ્ડી જ જલાફદાય છ.ે ળાષ્ડી ઔશે છ ે: 
‘‘વભાજયચના વાયી યીતે ચારે તે ભાટ્નેા નીમભનંુ 
ારન ઔયાલલાનંુ ઔામથ યાજવત્તાનું નશીં; ણ 
ધભથવત્તાનું શલું જોઈએ.’’ નીમભનું ારન ઔઈ 
ધભથવત્તા ઔયાલે? ળાષ્ડીની, ળંઔયાચામથની, 
ની ઔે જાભા ભસ્જીદના ઈભાભની? ભધ્મ મુખ 
પયી ઉબ ઔયલાની ઔલ્ના છ.ે ધભથ–આધાયીત ઔઈ 
ણ પ્રલૃત્તી લાસ્તલભાં ભાનલરક્ષી શતી નથી, 
વમ્પપ્રદામરક્ષી શમ છ.ે વામ્પપ્રદામીઔતા, રુઢીચસુ્તતા, 
કભેનીનંુ વજ થન ઔયે છ,ે ફોદ્ધીઔને ળાષ્ડીની 
લીચાયવયણીભાં ઔઈ નોંધાત્ર ઔે લજુદ રાખતું શમ 
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ત તેને ભાનવીઔ ફીભાયી જ ભાનલી જોઈએ. 
ખુજયાતના ભશાન વંત દમાનન્દજી ભુતીુજાને, 
અલતાયલાદને, ધાભીઔ ક્રીમાઔાંડને, અલૈજ્ઞાનીઔ 
દૃષ્ટીફીન્દુને, અસ્ૃશ્મતાને, ભશીરાને ળીક્ષણથી 
લંચીત યાકલાની લતૃ્તીને લેદલીયધી ખણાલે છ.ે 
ઔરુણતા એ છ ે ઔે દમાનન્દજીને અનુવયલાને ફદર ે
ખુજયાતી સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામ, ાંડયંખ 
ળાષ્ડી ાછ ગેરા થમા છ.ે જખતભાં ાકંડલાા 
ુજામ છ.ે ઔલીન પેંવર જોઈએ : 

રબી ખુરુ રારચી ચેરા, 
દનોં કેરે દાલ, 

બલવાખય ભેં ડફુતે 
ફૈઠ થ્થયઔી નાલ. 

(‘લૈશ્વીઔ ભાનલલાદ’, ક્ટ્ફય, 1994  
અને ‘બુભીુત્ર’, તા. 1/2/1995) 
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6 

તેથી જડણં ન ટ્ ે
અનુક્રમણીકા 

ભાણવ ઔઈ યીતે વુધયે? ભાત્ર ઉદેળથી? 
ભાત્ર સ્ળથથી? ભાણવ ભ્રષ્ટ થત શમ ત તેનું 
ઔાયણ વાભાજીઔ ઔે આથીઔ શમ છ.ે ભાણવ દુષ્ટ 
થત શમ ત તેનું ઔાયણ વભજદાયી અને 
લીલેઔફુદ્ધીન અબાલ છ.ે વભજળક્તીની ુણથતાભાં 
જ ભાણવને યભ આનન્દ ભે છ.ે લીલેઔફદુ્ધીશીન 
ભાણવ ઉબ ઔયલાની ચીલટ્ યાકનાય ળાષ્ડી, 
સ્લાભી, વંત, ભશી, ભુની, ભશન્ત, 
મખી, ફાુ તથા બખલાન ભાણવને ઔઈ 
યીતે વુધાયી ળઔે? વાભાજીઔ ઔે આથીઔ ઔાયણન 

ઉામ ઉદેળ ઔે સ્ળથ નથી, છાતણાન 
લીઔલ્ ઔે ઉામ શ્લઔ નથી. આ વશજ વીદ્ધાંત 
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છ.ે અજ્ઞાની ભાણવ ઔઈ યીતે નીતીના ભાખે ચારે? 
ભાણવ જ્ઞાની ફને, વત્મનું દળથન થામ ત નીતીન 
ામ ભજફુત ફને, અતાઔીઔ દૃષ્ટીફીન્દુ ભાણવને 
નીતીથી દુય રઈ જામ છ.ે ધભથશ્રદ્ધાની કેતીભાં 
‘રાક ભાણવ તેજોભમ ફની ખમા, વુધયી ખમા’ની 
દરીરથી બક્તને અન્ધ ફનાલલાભાં આલે છ.ે 
ભાણવ વત્મથી, લાસ્તલીઔતાથી, વભજદાયીથી 
શમ્પભેળાં દુય યશે તે ભાટ્ ે ‘અનુબુતી’નું કાતય 
નાકલાભાં આલે છ.ે તે ધભથ, અધ્માત્ભ લીે રા ં
અને ખ ખ પ્રલચન આી વભાજને અલા 
યસ્તે દયે છ.ે અન્ધશ્રદ્ધા, આધ્માત્ભીઔ 
અનુબુતી, મખશ્રદ્ધા અને ધભથશ્રદ્ધાના 
કીરે વભાજને ફાંધનાયા ઔઈને વુધાયી ળઔે 
નશીં. અજ્ઞાની ભાણવ વભાજને જ્ઞાની ફનાલી ળઔે 

નશીં. ભશાજ્ઞાની ઔૃષ્ણ દુષ્ટને વુધાયી ળક્મા નશીં 
એટ્રે ત મુદ્ધ થમું. વાભાજીઔ અને આથીઔ 
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અન્મામનંુ ભાકું તડ્યા લીના ભાણવ વુધયી 

ળઔે નશીં. ઔૃષ્ણે આ ભાકંુ તડ્યું શતું અને 
ઔૃષ્ણના નાભે ધંધ ઔયનાયા આ ભાકંુ ટ્ઔાલી 

યાકલાન પ્રમત્ન ઔયે છ.ે અન્મામ, ળણ, 
અવભાનતા તાના ‘ચીન્તન’થી શટ્ી ળઔે એલા 

શઠાગ્રશથી આ રઔ ીડાતા શમ છ.ે ાંડયંુખ 
ળાષ્ડીના બક્ત ઔશે છ ે : ‘ળા ભાટ્ ેુજ્મ દાદા 

લીરુદ્ધ રક છ? રાક ભાણવ તેજોભમ ફની 
ખમા, વુધયી ખમા, તભે એઔાદ ભાણવ વુધામો 

છ?ે આજ ે ભાછીભાય, દેલીુજઔ વ્મવનભુક્ત 
થઈ શ્લઔ ફરતા થઈ ખમા છ.ે રાક રઔ 

ખાંડા અને ભાત્ર તભે ડાષ્ણા? ભાત્ર ુસ્તઔ લાંચીને 

નશીં, પ્રલૃત્તી જોઈને રક. લીદેળભાં ધાભીઔ પ્રવંખે 
પ્રભુક લક્તા તયીઔે દાદાને ફરાલેરા, અને તભે 
ઔશ છ, દાદાનંુ ચીન્તન શરઔંુ છ?ે’ 
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ભુતીુજાના વભથથઔ ાવે જ્ઞાનની અેક્ષા 
યાકી ળઔામ નશીં. ઈશ્વય તભાયી સ્તુતી ઔે ુજાન 
બુખમ ન શમ તે વભજી ળઔામ તેભ છ.ે સ્તુતી–
ુજાથી ભાણવ વાચા ભાખે ચારત યશે છ,ે એલી 
દરીરભાં ગણં ઔટ્ છ.ે ઔાાં ઔાભ ઔમાથ છી 
ભાનવીઔ વંત ભાટ્ ે સ્તુતી–ુજા થામ છ.ે 
શ્રદ્ધાન લેાય ઔયનાયા ભાણવની ચેતનાની 
ઔતર બક્તી લડ ેઔયે છ.ે ઈશ્વયને તાનંુ ફરીદાન 
ળા ભાટ્ ે આલું ડ?ે જન્ભ ળા ભાટ્ ે રેલ ડ?ે 
ઉદેળ ળા ભાટ્ ેઆલા ડ?ે બખલાન દુષ્ટને ળા 
ભાટ્ ે ેદા ઔયે છ?ે ઔઈ નીદો ફાા ઉય 
ફાત્ઔાય ઔયતા દુષ્ટન જીલ બખલાન ળા ભાટ્ ે
તયત કેંચી રતે નથી? નીદો ભાણવની શત્મા 
ઔયનાયાને બખલાન ળા ભાટ્ ે તયત વજા 
પટ્ઔાયત નથી? આલા વલાર ુછામ ત્માયે 
બખલાનના અસ્તીત્લ પ્રત્મે ળંઔા ેદા થામ છ.ે 
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આલી ળંઔા ઈશ્વય ળા ભાટ્ ે ેદા ઔયાલે છ?ે ળંઔા 
ઔયનાયની આંક બખલાન ળા ભાટ્ ે તયત પડી 
નાકત નથી? ળંઔાન લીયધ ઔયનાયા ળાષ્ડીન ે
બખલાન ળા ભાટ્ ે લધાયાની ચાય આંક આત 
નથી? વાય એટ્ર જ ઔે ધભથખુરુન ઈશ્વય 
ઔલ્નાની ભાટ્ીભાંથી ફનેર છ.ે ઈશ્વયથી ણ 
આખ અલ્ટ્ીભેટ્ યીમરીટ્ી – અન્તીભ તત્ત્લ લી ે
ચીન્તન ઔયલાની આવ ઔયતા ળાષ્ડી ઈશ્વયના 
નાભે ગણં અસ્ષ્ટ ફરે છ;ે એન અથથ એ ઔે ત ે
ઈશ્વયના ભનની લાત જાણે છ.ે આલ ખબીત દાલ 
ઔયનાયા વભાજને પ્રદુીત ઔયે છ.ે વભાજ ગેટ્ાં 
જલે ફની યશે ત જ ખયાવદાયી ચારે એલી 
વભજદાયી ધયાલતા મખી ધભથ લી ે તાને ન 
વભજામ તે ફધંુ બક્તને વભજાલલાની ઔળીળ ઔયે 
છ.ે આ એઔ ઔાલતરંુ છ.ે ચેતનાશીન તથા અન્મામ, 
ળણ, અવભાનતાથી થાઔેરા–શાયેરા ભાણવને 
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ધભથશ્રદ્ધા ટ્ઔાલી યાકે છ ેએ વત્મન આ લેાયી 
ખેયરાબ ઉઠાલે છ;ે વમ્પપ્રદામ ઉબ ઔયી ત ે
બખલાનના એજન્ટ્ છ ે તેલા ચાા ઔયે છ,ે બક્ત 
ઔશે છ ે: ‘ુજ્મ દાદા શીન્દુ વંખઠનનંુ ઔાભ ઔયે છ.ે’ 
શીન્દુ ધભથના વીદ્ધાંતને ન વભજનાય ભાણવ 
વંખઠનનંુ ઔાભ ઔઈ યીતે ઔયી ળઔે? ભુતીુજાની, 
લીધલારગ્નના લીયધની, ળુદ્રલીયધી લાતની તથા 
અલૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટીફીન્દનુી ઔંઠી ફાંધનાય ળાષ્ડી 
શીન્દુને ઔઈ યીતે વંખઠીત ઔયી ળઔે? 
વામ્પપ્રદામીઔ ળીષ્મ એજન્ટ્ને ઈષ્ટદેલ ભાને છ,ે 
ભાનલજાતના ટ્ઔુડા ઔયનાયા રઔ આ ટ્ઔુડા 
લચ્ચે રશીની નદી લશે ત્માયે દમા, અનુઔમ્પા, 
વુભે, ઔરુણા ને ળાંતીન ઉદેળ આે છ.ે આ 
રશીની નદી એ એજન્ટ્ણાની આડેદાળ છ.ે 
લાભભાખથના બક્ત ભાનતા ઔે વભાજના નીચરા 
લખોની ષ્ડી વાથે વભાખભ ઔયલ એ ઔાળી, 
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ભથુયા, અમધ્માની માત્રા ઔયલા ફયાફય છ.ે આ ત 
અધભથ છ,ે આલું ઔેભ ફન્મું શળે? આ વલાર ભનભાં 
થામ છ;ે યન્તુ આ ળક્મ છ,ે ઔેભ ઔે બક્ત શલું 
એટ્રે અજ્ઞાની શલું. અજ્ઞાની ભાણવ ાવે વાયા 
ઔાભની આળા યાકલી વ્મથથ છ.ે અજ્ઞાન ભટ્ુ ંઅનીષ્ટ 
છ.ે અસ્ષ્ટ અને શરઔા લીચાયની ઔંઠી 
ફાંધનાયા વભાજને પ્રદુીત ઔયી ળઔે, વુધાયી 
ળઔે નશીં. ધાભીઔ તયંખન ચે રખાડનાયા 
ભાણવને ઔઈ યીતે વુધાયી ળઔે? આ ચે 
રખાડલાની ળક્તી ધયાલનાયા રઔ અન્મ વાભાન્મ 
રઔ ય ળાવન ઔયે છ,ે તાને ભાટ્ ે તેભન 
ઉમખ ઔયે છ.ે 

જનંુે ચીન્તન શરઔંુ તેની પ્રલૃત્તી વાયી શઈ 

ળઔે નશીં. સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીભાં, અભૃતારમભભાં 
તથા વાખયુત્ર, દેલીુજઔના વમ્પભેરનભાં 
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‘ઔેટ્રુંઔ ામાનંુ અને પ્રજામખી ઔાભ’ થતું અભુઔને 
દેકામ છ;ે યન્તુ શઔીઔતભાં આ ત વમ્પપ્રદામ ઉબ 
ઔયલા ભાટ્,ે બ્રીઔ રેજીટ્ીભવી ભાટ્ ે ઔયલી ડતી 
પ્રલૃત્તી છ!ે આલી પ્રલૃત્તી વાયી રાખતી શમ છ.ે 
શતી નથી. તઔથશીન દૃષ્ટીઔણ વભાજના ખ ે
ફાંધલાથી ભાનલચેતના વંઔુચીત ફને છ.ે જનેા 
યીણાભે આખ જતાં ભાનલખયીભાન બખ 
રેલામ છ.ે સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તી વાભુશીઔ શીસ્ટ્ીયીમા છ.ે 
વંઔુચીત અને શરઔી ભાન્મતા એલી યીત ે
ગુવાડલાભાં આલે છ ે ઔે છી આ પ્રલૃત્તીના 
લળીઔયણની અવયભાંથી બક્ત છુટ્ી ળઔે નશીં. આ 
ભાન્મતા, તે વાચી છ ે એલું ભાની રેલા ભાટ્નંુે 
ઔઈ ઔાયણ આલાભાં આલતું નથી; ણ વાભુશીઔ 
ભતાંધત્લથી બક્તને દયલાભાં આલે છ.ે વભાજદ્રશ 
ઔયલાન ઔઈ ધભથખુરુને ણ અધીઔાય નથી. ધભથના 
ઠા શેઠ ખયાવદાયી ઉબી થતી શમ ત્માયે તેની 
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ટ્ીઔા કુલ્લી યીતે થામ તે વાભાજીઔ માથલયણ ભાટ્ ે
જરુયી છ.ે પરાણી જગ્માએ ઔઈ પ્રભુક લક્તા ફને 
તે ઔાયણથી, ઔે ઢીંઔણાએ તેના લીે વંળધન ઔયેર 
છ ે તેભ ઔશેલાથી ઔઈના વંઔુચીત લીચાય શ્રેષ્ઠ 
ફની જતા નથી. એઔફીજાના કબા ઉય ફેવીને 
બક્ત ળધલાની આ ટ્કૅ્નીઔ છ ે: તું ભારંુ ખઠલ, શંુ 
તારંુ ખઠલીળ. ાંડયંુખ ળાષ્ડીનંુ ુસ્તઔ ‘વંસ્ઔૃતી 
ચીન્તન’ ઠઠત્લથી ુષ્ટ છ ેએલા ળબ્દથી ખુજયાત 
શાઈઔટ્થના એઔ બુતુલથ ચીપ જસ્ટ્ીવને ફશુ જ 
કટ્ુ ં રાખેર. ઉચ્ચ ઔક્ષાએ ફેઠરેા ભાણવને 
ળાષ્ડીની ઔ લાતભાં ‘ચીન્તન’ દેકામ છ!ે 
જાશેય વેલા રઔલાગ્રસ્ત ફની ખઈ છ ે તેનુ ં એઔ 
ઔાયણ આ ણ શમ. વભાજળાષ્ડ ક્ષેત્રે નક્કય ઔામથ 
ઔયનાય ઔઈ અધ્માઔને ળાષ્ડીની લાતભાં ચીન્તન 
દેકામું નથી. બક્ત ઔશે છ ે : ‘વામ્પમલાદ, 
વલોદમપ્રલૃત્તી નીષ્પ ખમેર છ ેત્માયે અભૃતારમભ 
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યસ્ત ચીંધે છ.ે’ ભાક્વથ, જમપ્રઔાળ નાયામણના 
લીચાય ઔયતાં ળાષ્ડીની લાત બક્તને ચડીમાતી 
રાખે તે ભાનવીઔ ફીભાયીન નભુન ઔશેલામ. 

બક્ત ઝનુનુલથઔ ઔશે છ ે : ‘ુજ્મ દાદાનાં 
ુસ્તઔભાં પ્રચંડ ફુદ્ધી બયેરી છ.ે’ પ્રચંડ ફુદ્ધીથી 
બયેરા ઔઈ ુસ્તઔની ટ્ીઔા થામ ત્માયે તેન વાભન 
તાઔીઔ યીતે ઔયલ જોઈએ; તન્ત્રી–રેકઔના 
નીલાવસ્થાને બક્તનાં ટ્ાં એઔત્ર ઔયીને નશીં, 
શુભર ઔયીને નશીં, ફદનક્ષીન કટ્ ઔેવ ઔયીને 
નશીં. ળાષ્ડીના ઔાયણે ‘વંસ્ઔૃત’ થમેર અને તજેોભમ 
ફનેર ળીષ્મની બાા જુ : ‘દુમોધન તભાય 
વખ રાખે છ ે– ત જ તભે આલું રક. અભે તભને 
તાલી દઈળું.’ આ વફ ુયાલ છ ે ઔે લોથી 

ભશેનત ઔયલા છતા ં ળાષ્ડી એભના ળીષ્મન ે વુધાયી 
ળક્મા નથી, તેજોભમ ફનાલી ળક્મા નથી. અકાની 
લેદના જોઈએ : 
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ઔથા વુણી પુટ્યા ઔાન, 
તમે ન આવ્મું બ્રષ્ઢજ્ઞાન. 

(‘નમા ભાખથ’ના તા. 16/05/1990) 
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7 

એ ફે ન ફને, વેંથ અને ટ્ાર 
અનુક્રમણીકા 

વભાજની અધખતીનું એઔ ઔાયણ ખુઢલાદ 
છ.ે ખુઢલાદને ઔાયણે લીચાયશીનતાનંુ ભજુ ંપયી લ ે
છ.ે લાસ્તલીઔતાન ઈનઔાય ઔયલાભાં આલે ત્માયે 
ભાનલી લીચાય ઔયી ળઔે નશી, તે લીચાયને ફદર ે
રાખણી અને ઔલ્નાભાં વયી ડ ે અને તેભાંથી 
ખુઢલાદી ભાનવ ેદા થામ. ખુઢલાદી 
લાસ્તલીઔતાન ઈનઔાય ઔયતા શઈ, તેભની લાત 
વાચી છ ે ઔે કટ્ી તે વાફીત ઔયલાનંુ યશેતું નથી; 
તેને શ્રદ્ધાથી, આસ્થાથી જ ભાનલી ડ!ે 

લીભરાતાઈ ઔશે છ ે : ‘‘ળુન્મભાં જ જીલન 
છ.ે ળુન્મભાં તભે પ્રવન્નતાુલથઔ સ્થીય થઈને ફેવ 

ત ળયીયની વુપ્ત ળક્તી જાગ્રત થળે. 
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વાથવાથ ભન–ફુદ્ધીની ણ વુપ્ત ળક્તી જાખી 
ઉઠળે. ળુન્મભાં આ ળક્તી જાગ્રત થામ છ;ે 
ઔાયણ ઔે તભાયી બીતયનંુ ળુન્મ અને ફશાયનંુ ળુન્મ 
એ જુદું યશેતું નથી. બ્રષ્ઢાંડભાં છલામેરા ળુન્મભાં 
વભામેરી ળક્તી વ્મક્તીની અન્દય ઔાભ ઔયલા 
ભાંડ ેછ.ે જ ેવ્મક્તી ભોનભાં દીલવ વુધી, લો વુધી 
ફેઠી છ ેત ેવ્મક્તીને તભે જ ેઔંઈ પ્રશ્ન ુછળ, તેના 
જલાફ તેની ાવે શળે; છી બર ે ને એ વાલ 
અબણ શમ. ીંડની ફશાયના ળુન્મભાં અને 
બીતયના ળુન્મભાં એણે જીલલાનું ળરુ ઔમુાં. ળુન્મભાં 
ઉજાથ ડરેી છ.ે એટ્રા ભાટ્ ે એ વ્મક્તીને ઔારે 
ફનલાની ગટ્ના આજ ેદેકાલા ભાંડ ેછ.ે આગે આગે 
ઔઈ વખુંલશારું યશેતું શમ અને તેના જીલનભાં ઔંઈ 
અલનલું ફનલાનંુ શમ ત તેને દેકાલા ભાંડ ેછ.ે આ 
વ્મક્તીની ચેતનાભાંથી દેળ અને ઔાનું અતંય જ 
જાણે લીવજીથત થઈ જામ છ.ે’’ આ તદ્દન અલૈજ્ઞાનીઔ 
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ઔથન છ;ે છતાં વાચું ભાની રઈએ ત આ મખી 
રઔ અત્માય વુધી ળું ઔયતા શતાં? બ્રષ્ઢાંડભાં 
છલામેરા ળુન્મભાં વભામેરી ળક્તી ળા ભાટ્ ે
મખી રઔથી દુય યશી? અભેયીઔા જઈ આશ્રભ 
ઉબ ઔયલાન ઔંઈ અથથ નથી, એલ ખમાર 
યજનીળને ઔેભ ન આવ્મ? અતીભનવ એઔ તતુ 
ફનળે એલ ખમાર ુણથમખી અયલીંદને ઔેભ ન 
આવ્મ? વાલ અબણ ભાણવ ભોનભાં ફેવી જામ 
અને એ દયેઔ પ્રશ્નના જલાફ આી ળઔે એભ ઔશેલું 
એ ળબ્દજા છ,ે ભોનભાં ફેવી યશેલાથી અણફૉમ્પફ 
અંખેનું જ્ઞાન ભતું નથી. ભોનભાં ફેવી યશેલાથી 
લંચીતની વભસ્મા દુય થતી નથી. 

‘‘અધ્માત્ભના ક્ષેત્રભાં, આત્ભવાધનાના 

ક્ષેત્રભાં લૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટી અને લૈજ્ઞાનીઔ વ્મલશાય 

રાલલાં ડળે.’’ આ અતી આઔથઔ ળબ્દ 
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ઔશેનાય લીભરાતાઈ ઔશે છ ે : ‘‘શીભારમભાં ટ્ીશયી 
અને ઉત્તયઔાળી લચ્ચેની એઔ ખુપાભાં શંુ નાનણભાં 
અઢી–ત્રણ ભશીના એઔાંતભાં યશી શતી, ભોન જા 
ભાટ્,ે ત્માં દુયદળથન થમું. દુયશ્રલણ થમું. જાતજાતના 
નાદ વંબામા... જ.ે ઔૃષ્ણભુતીના સ્ળથથી ભાયા 
ઔાનની ફીભાયી ત્રણ દીલવભાં નીભુથ થઈ ખઈ. 
ચોદ ભશીનાથી વમ્પુણથ ફધીયતા શતી ત ે ચારી 
ખઈ. ત્માયે એ ભશાુરુે ભને ઔષ્ણું : ભેં ઔાંઈ ઔમુાં, 
ઔયાવ્મું છ ે તેલું વભજલાની નાદાની તું ના ઔયીળ. 
આ ત થઈ ખમું છ.ે ભાયી ભા ઔષ્ણા ઔયતી ઔે તાયા 
શાથભાં ળક્તી છ.ે એ ક્માયેઔ ઔાભ ઔયે છ ે અને 
ક્માયેઔ નથી ઔયતી... મુખુરુ અયલીંદને જરેભાં 
જલાનંુ થમું. જ્માં બખલાન લાવુદેલન વાક્ષાત્ઔાય 
થામ છ,ે સ્લાભી લીલેઔાનન્દન વાક્ષાત્ઔાય થામ છ.ે 
ોંડીચેયી જામ છ.ે વાભુદામીઔ ભુક્તીન એઔ 
ઉદ્ગ જખાલે છ.ે જ ેયભાત્ભા છ,ે જનેે ખૉડ ઔે 
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ડીલાઈન ઔશ છ તે તભે જ છ. અયલીંદે આ લાત 
વભજાલલાન પ્રમત્ન ઔમો છ.ે’’ એઔ તયપ લૈજ્ઞાનીઔ 
દૃષ્ટીની લાત અને ફીજી તયપ અલૈજ્ઞાનીઔ 
અનુબલઔથા. ખપુાભાં દુયદળથન થલું એ 
બોતીઔળાષ્ડની દૃષ્ટીએ ળક્મ નથી. સ્ળથ ઔયનાય 
ઔંઈ બુલ નથી ઔે વમ્પુણથ ફધીયતા સ્ળથથી જતી 
યશે! ફટ્રાથન્ડ યવેર ઔશે છ ે : વભ્મ ભાણવ ઔયતાં 
જખંરી વભાજો વુચનની પ્રક્રીમાને લધાયે આધીન 
શમ છ ેઅને તેથી ભન્ત્રલીદ્યાની પ્રક્રીમા દ્વાયા તેભના 
‘યખ’ ેદા ઔયી ળઔામ છ ે અને ‘ભટ્ાડી’ ણ 
ળઔામ છ!ે જરેભાં બખલાન લાવુદેલ તથા 
લીલેઔાનન્દન જ વાક્ષાત્ઔાય થમ શમ ત એ 
ભાનવીઔ ભ્રભણા ઔશેલામ. લાવુદેલ તથા 
લીલેઔાનન્દન જ વાક્ષાત્ઔાય ઔેભ થમ? ભશભંદ ઔે 
ઈળુન વાક્ષાત્ઔાય ઔેભ ન થમ? જો ફદને અને 
વીંશને શાથ શત, અને જો તેભના શાથ ચીત્ર દયી 



ફૈઠ થ્થયઔી નાલ             http://govindmaru.com            140        
 

ળઔતા શત, ત ફદ તાના જલેા ઈશ્વયનંુ 
આરેકન ઔયત અને વીંશ તાના આઔાય ભુજફ 
દેલનાં ચીત્ર દયત. ભચ્છયભાં ઔલ્નાળક્તી શમ 
ત એને ણ રશીબુખમા ઈશ્વયન વાક્ષાત્ઔાય થામ! 
જલે દ્રષ્ટા તેલી ભ્રભણા. ભ્રભણાપ્રીમ મખી 
વાભુદામીઔ ભુક્તીન ઉદ્ગ ઔઈ યીતે જખાલી 
ળઔે? જો ફધા યભાત્ભા શમ ત ભુક્તીન ઉદ્ગ 
ળા ભાટ્?ે એલ ઉદ્ગ ઔયનાય ળું વુય યભાત્ભા 
છ?ે ભને પ્રફ શ્રદ્ધા છ ે ઔે આ પ્રબુન દીવ્મ 
અલતાય છ, એભ ઔઈએ ુછ્ું ત્માયે મખી 
અયલીંદે ઔષ્ણું શતું : ‘‘તભાયી શ્રદ્ધા અનુવયતા યશ, 
એ તભને કટ્ ેયસ્તે ચડાલી દે તેલ વમ્પબલ નથી.’’ 
ઔઈ વ્મક્તી તાને દીવ્મ અલતાય, પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ 
બખલાન ગીત ઔયે ત એભને પ્રશ્ન ુછલ જોઈએ 
: ળું બખલાન ઔે પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ વલથજ્ઞ છ?ે 
વલથળક્તીભાન છ?ે જલાફ શાભાં ભે ત એલી 
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ગણા ઔયનાયને ખણીતના દાકરા ઉઔેરલા તથા 
ઔુસ્તી ઔયલા આભન્ત્રણ આલુ ં જોઈએ. તયત 
કમાર આલળ ે ઔે સ્લગીત બખલાન, 
પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ ઔેટ્રાં ફદાં છ!ે દીવ્મ અલતાય ઔે 
અતીભનવન દમ્પબ કુલ્લ ાડલાની આ લૈજ્ઞાનીઔ 
યીત છ.ે તભે ડીલાઈન છ, તેભ ઔશેનાયા વુય 
ડીલાઈન છ.ે વભ આય ભય ઈક્લર ધૅન ધ 
અધવથની આ ઔટ્લીદ્યા છ.ે 

લીભરાતાઈ ઔશે છ ે : ‘‘ડોંખયે ભશાયાજનાં 

ત્નીએ ભશાયાજને ઔષ્ણું ઔે તભે તભાયા યસ્તે 
જા. શંુ ભાયા યસ્તે જઈળ. ભને ઈશ્વય–

વાક્ષાત્ઔાયન આ યસ્ત વન્દ છ.ે.. ભશાયાજનાં 
ત્ની બજન ખાતાં : ભીમા ભીત્ર ખા, નશીં 

જાઉં વાવયે, ફાઈ ભને ભીમા ભીત્ર ખા... 
એભની ાવે ઔૃષ્ણની ભુતી શતી. એને એ રારા 
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ઔશેતાં. રારા ભાટ્ ે યવઈ ફનાલલી, એની ુજા 
ઔયલી, નૈલેદ્ય ધયાલલું – આ એભનુ ં વલાયનંુ ઔભથ 
યશેતું. એભની ાવે ળયીય અને ભનનું ફ ન શત 
ત આઠ લથ વાધનાભમ લીત્માં ત ેન લીતત.’’ આ 
બક્તી નથી, આ વાધના નથી, આ આત્ભલંચના 
ઔશેલામ. તીને છડીને ઔૃષ્ણની ભુતી વાથે જીન્દખી 
ઔાઢનાયને ભનયખી ઔશેલામ. બક્તી ભાણવને છતી 
આંકે અન્ધ ફનાલે છ.ે વાઔય વાઔય ફરલાથી 
જભે ભઢુ ં ભીઠુ ં નથી નથી થતું તેભ વત્ઔભથ ઔમાથ 
લીના, ભાત્ર બક્તી ઔયલાથી ઔળુંમ ન થામ. 

બેંવ આયાભથી દશલા દે તે ભાટ્ ે
બયલાડ થડ ચાય–ચાઠુ ંનાકે છ.ે બેંવ ચાઠુ ંકાલા 
યશે ને આ ફાજુ, બયલાડ તેના આંચ નીચલી ર ે

છ.ે લીભરાતાઈ ચાઠુ ંનાકે છ ે: ‘‘તભે વો જાણતા 

જ શળ ઔે લીચાયની, ધનની, ળાષ્ડની, 
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યાજનીતીની ઔે વત્તાની ળક્તી આજ ેશાયી ચુઔી છ ે
: એટ્રે ભનુષ્મ આજ ેળધભાં છ,ે ભોન નાભના નલા 
આમાભની, ળુન્મ નાભના નલા યીભાણની ળધ 
આજ ેથઈ યશી છ.ે એઔ આંતયીઔ ક્રાંતીની કજ, 
જથેી તભાયાભાંથી એઔ નલ ભાનલ ેદા થામ. જ ે
ભનન ખુરાભ ન શમ ઔે તનન ખુરાભ ન શમ. એ 
નલ ભાણવ છી નલ વભાજ ફનાલળે.’’ 
વભૃદ્ધીથી ઔંટ્ાી ખમરે ળણકય ભાણવને આલુ ં
ચાઠુ ં ફશુ ખભે છ.ે શ્રભજીલી આલું ચાઠુ ં કાલા 
યશે ત ભટ્ાબાખની પ્રજા શમ્પભેળાં ખયીફીની યેકા 
નીચે જ યશે. આ ચાઠુ ંશ્રભજીલી લીરુદ્ધનંુ ઔાલતરંુ 
છ.ે નથી ભાણવન ઉદ્ધાય થત, નથી વભાજન 
ઉદ્ધાય થત. આ રઔ ખાંધાયીલૃત્તીને ઔાયણે 
લીચાયની ળક્તીને, ધનની ળક્તીને, ળાષ્ડની 
ળક્તીને, વત્તાની ળક્તીને અને યાજનીતીની 
તાઔાતને કતા નથી. આ ફધી ળક્તીભા ં
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દભ નથી, તેથી ભોનના આમાભની ળધ લાજફી 

છ ેતેભ ઔશી ળઔામ નશીં. ળુન્મભાં જ જીલન છ ે
એલી ળબ્દજા ઉબી ઔયલાથી બુકભય દુય ન 

થામ. તેનાથી અનાવક્ત, અનાગ્રશી, વંતુરીત, 
વાલધાન ભનુષ્મ ઉબ ન થામ. વાભાજીઔ–

આથીઔ ક્રાંતીને ભોનના કીરે ફાંધી દઈએ ત 
નીષ્પતા જ ભે. ભોનના આમાભથી ભાત્ર 

અધ્માત્ભક્ષેત્રભાં ગ્રૅભય ઉબું ઔયી ળઔામ. આલા 
ગ્રૅભયથી અંજામેર એઔ વાધીઔાએ વુયેન્દ્ર 

નખયભાં મજામેર તત્ત્લજ્ઞાન યીદભાં ઔષ્ણું શતું 
: એઔ ળુબ વંઔલ્ એઔ ભીવાઈરને યઔી ળઔે 

છ.ે.. આ અથથશીન ઔથન વાભે તયત જ એઔ 
લીદ્યાથીએ ડઔાય પેંક્મ શત : શંુ અશીંથી 

થ્થયન ગા ઔરંુ છુ,ં તભે ળુબ વંઔલ્ ઔયી યઔી 
રેજો. 
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લીજ્ઞાન અને ભેટ્ાપીઝીક્વ – આ ફેભાંથી 
ઔઈ ક્ષેત્રભાં નક્કય વભજણ ન ધયાલતા રઔ 
અધ્માત્ભ અને લીજ્ઞાનન વભન્લમ ઔયલાન ઉત્વાશ 
યઔી ળઔતા નથી. લીભરાતાઈ ઔશે છ ે : ‘‘આણી 
ાવે જ ેઅજ્ઞાત ળક્તી છ ેતેની કજન એઔ જ 
યસ્ત છ ે ધ્માનભાખથ. આણા ળયીય, ભન, ફુદ્ધી 
અને પ્રાણથી ણ યે, જ ે વત્તાનંુ વાલથબોભ 
વલથવ્માીણી ચીતળક્તીનું વામ્રાજ્મ છ ેત્માં આણ ે
શોંચીળું ત એભાંથી ઉબી થતી આત્ભળક્તીન 
બેટ્ થળે. આ આત્ભળક્તી અને લીજ્ઞાન ાવે જ ે
અવ્મક્તની ળક્તી છ ે એ ફન્નેના લીનીમખથી 
એઔ નલ ભાનલીમ વભાજ આણે ફનાલી ળઔીળું. 
ભીત્ર, આભ ફીયાદયી ભાયપત ઔયલાનંુ આણં જ ે
અંતીભ ઔામથ છ ે એ લીજ્ઞાન અને અધ્માત્ભના 
વભન્લમનું છ.ે’’ અધ્માત્ભ અને લીજ્ઞાનન વભન્લમ 
ઔયલાભાં આલે ત ન લીજ્ઞાન યશે, ન અધ્માત્ભ યશે. 
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અધ્માત્ભ ઔે અધ્માત્ભીઔ વત્તાને, ભેટ્ાપીઝીક્વના 
ક્ષેત્રભાં વુવંખતણે લીચાયલી શમ ત વભગ્રરક્ષી 
વંઔલ્નાત્ભઔ દૃષ્ટીઔણ ભુજફ જ લીચાયણા થઈ 
ળઔે; જ ે સ્ીનઝા, શેખર અને ળંઔયાચામથના 
ચીંતનભાં જોઈ ળઔામ છ.ે લીજ્ઞાન અનુબલને 
ક્રભફદ્ધતા આતું, તેન ેવુવંખત ભાકાભાં ખઠલતુ ં
ળાષ્ડ છ.ે તેભાં ખાણીતીઔ દ્ધતી અને લશૈ્લેીઔ 
દૃષ્ટીઔણ અનીલામથ છ.ે આ દૃષ્ટીફીન્દુ ભેટ્ાપીઝીઔર 
વીન્થેવીવ ઔયતાં ુણથણે બીન્ન છ,ે તેથી અધ્માત્ભ 
વાથે લીજ્ઞાનન વભન્લમ ઔયલાની ચેષ્ટા ઔઈ 
અધ્માત્ભળાષ્ડીએ ઔે બોતીઔળાષ્ડીએ ઔયી નથી. 

ઔશે અક : 

એ ફે ન ફને,  

વેંથ અને ટ્ાર. 
 (‘નમા ભાખથ’, જુન, 1995)  
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8 

ભુઔી શીય ઉાડ ેાશાણ 
અનુક્રમણીકા 

ખુઢલાદ, જ્ઞાન લીરુદ્ધનંુ ઔાલતરંુ છ.ે ખુઢલાદ 
ભાણવને લીચાયશીન ફનાલે છ.ે ખુઢલાદભાં 
લાસ્તલીઔતાન ઈનઔાય ઔયલાભાં આલે છ.ે ખુઢલાદ 
એટ્રે ભ્રભની માત્રા. ખુઢલાદ એટ્રે ઔલ્નાનું 
વયલય. ખુઢલાદ એટ્રે રાખણી અને શ્રદ્ધાની 
શડી. ખુઢલાદ ભાણવને અલી દીળાએ રઈ જામ 
છ.ે 

વાચા દીરથી પ્રાથથના ઔયલાથી, ભાત્ર ળુબ 
લીચાય ઔયલાથી ધામુાં યીણાભ ભેલી ળઔામ? 
શાઈઔટ્થના ભુખમ ન્મામભુતી ઔશે છ ે : ‘જો ઔઈ 
અત્મન્ત શ્રદ્ધાુલથઔ યાભ, ઔૃષ્ણ, જીવવ, ફુદ્ધ, 
ભશાલીય, ભશમ્પભદ, અલ્લાશ જલેા ઔઈ ણ 
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શ્રદ્ધાજનીત નાભનંુ સ્ભયણ ઔયે ત લનસ્તી, ળુ, 
ક્ષી લખેયે ઉય તેન પ્રબાલ ાડી ળઔે. ઔાયણ ઔે 
વમ્પલેદના ઉત્ન્ન ઔયલાની જ ે આત્ભીઔ સ્ન્દન 
ઉત્ન્ન થામ છ ેતેભાં છ!ે’ 

આત્ભીઔ સ્ન્દન એટ્રે ળું? ખુઢલાદ! ભુખમ 
ન્મામભુતીના દ વુધી શોંચનાય વ્મક્તી આલા 
ખુઢલાદભાં ભાને એ દળાથલે છ ે ઔે આણં ળીક્ષણ 

ગણં જ ઔાચું છ ે અને જાશેય વેલાભાં 

રમ્પર ચારે છ!ે વેક્મુરય ફન્ધાયણના 
આદળોને, બાલનાને એઔ ફાજુએ ભુઔીને ઔઈ 

ન્મામભુતી ખુઢલાદનંુ પ્રદુણ પેરાલી ળઔે નશીં. 

શાઈઔટ્થના અને વુપ્રીભઔટ્થના ન્મામાધીળને 
ફંધાયણીમ ભુલ્મ ઔયતાં ફાુના, ળાષ્ડીના, 

પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુના વંઔુચીત લીચાય ઉંચા રાખે 
તે ભાનવીઔ ફીભાયી ઔશેલામ. 
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ખુનેખાય ભાણવને આત્ભીઔ સ્ન્દન દ્વાયા 
લીત્ર ઔયી ળઔામ? ચયી, લીશ્વાવગાત, દખ, 
કુ્રયતા લખેયે અનેઔ ખુનાભાં જરેભાં ખમેરા 
ખુનેખાયને, આત્ભીઔ સ્ન્દનથી લીત્ર ઔયીને ઔઈ 
ન્મામભુતી તાના ગયભાં તેને નઔય તયીઔે યાકલા 
તૈમાય થામ? આત્ભીઔ સ્ન્દન લીશ્વાવ અાલી 
ળઔતાં નથી. વ્મક્તીભાં વત્મ, વંલેદનળીરતા, 
પ્રાભાણીઔતા, વયતા, ઉદાયતા, ઔતથવ્મનીષ્ઠા લખેયે 
વદ્ખુણ શમ ત જ તેની ઉય લીશ્વાવ ભુઔી 
ળઔામ. આભ લીશ્વાવ યાકલાની ફાફતભાં આત્ભીઔ 
સ્ન્દન જયા ણ ઉમખી થતાં નથી. 

ચભત્ઔાય ાછ થડ અંળ શ્રદ્ધાન 
અને ગણ ભટ્ બાખ તાની ભટ્ાઈ 
દળાથલલાન શમ છ.ે રઔની ઔાભના, સ્લાથથ, 
અતૃપ્તી, ુરુાથથશીનતા, અજ્ઞાન, બણ, 
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બક્તીની કટ્ી ઔલ્ના, વાધુ – ભશાત્ભા – 

પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ ઔશેલડાલનાયાન દમ્પબ, અને 
ખુરુણાને રઈને ભત પ્રતીષ્ઠાન રબ; આ 

ફધાં તત્ત્લ ચભત્ઔાય ાછ શમ છ.ે આ ફધાં 
ઔાયણવય વમ્પપ્રદામ ફને છ,ે અને ચારે છ.ે 

ચભત્ઔાય તેને ખતી આે છ.ે ઔાયણ વીલામ ઔામથ 
ફનતું નથી. ઔાયણ ળધલાનું ઔઈને વુઝતું નથી. 

ખુઢ રાખતા ફનાલને ‘ઈશ્વયી ગટ્ના’ ઔે 
‘ચભત્ઔાય’ ઔશીને તાનું ભશત્ત્લ અને રઔનું 

બણ લધાયલાનંુ વુઝે છ.ે યીણાભે યાજા 

યાભભશન યૉમ અન ે ઔયવનદાવ ભુજીના 
જભાના ઔયતાં આજ ેરઔનંુ અજ્ઞાન લધ્મું છ ે
અને દૃઢ થમુ ં છ.ે દમાનનદજીએ ઔષ્ણુ ં છ ે : 
યાભનાભ ફરલાથી પેય ડત શમ ત વાઔય, 
વાઔય ફરલાથી ભોં ખળ્ું જરુય થામ! 
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ખણતીજીની ભુતી દધુ ીએ ત યાલણની 
ભુતી ળું દારુ ીએ? ઈશ્વય, ઔઈ વાધીઔાના એઔ 
ખભાં ઝાંઝય શેયાલે અને ફીજા ખનુ ં ઝાંઝય 
બુરી જામ કય? ખાંડણ ફે પ્રઔાયના શમ છ.ે 
એઔ ઔુદયતી કાભીને ઔાયણે ભેરું ખાંડણ અને 
ફીજુ ં જાત ે સ્લીઔાયેર ખાંડણ. જાતે સ્લીઔાયેર 
ખાંડણ લધાયે કતયનાઔ શમ છ.ે આ પ્રઔાયના 
ખાંડણભાં ભાણવ દેકત શલા છતાં આંધ શમ 
તેલ વ્મલશાય ઔયે છ ેઅને તાની લીલેઔફદુ્ધી વાથે 

અસ્ૃશ્મતા ાે છ.ે ‘ખુજયાતી વાશીત્મ 
યીદ’નુ ં પ્રથભ ઔક્ષાનું ઈનાભ ભેલનાય 
ખુણલંત ળાશે ઝાંઝયલાાં વાધીઔા લીળે રખમું 
શતું : ‘આ ફશેન એટ્રાં ફધા પ્રાભાણીઔ છ ેઔે 
ઝાંઝયના ચભત્ઔાય પ્રત્મે ળઔંા ઔયલાનું ભન 
નથી થતંુ; ફરઔે ભાનલાનંુ ભન થામ છ!ે’  
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અબણ રઔ અજ્ઞાન શમ તે વભજી ળઔામ; 
યન્તુ ન્મામાધીળ, ઔુરતી, વચીલ, રેકઔ, 
ઔલી, ળીક્ષણળાષ્ડી, તફીફ, લઔીર, 
લૈજ્ઞાનીઔ ળા ભાટ્ ે ફાુ, ળાષ્ડી, 
પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ ાછ પયે છ?ે યભણ ાઠઔ ઔશે 
છ ે : ‘‘ભાણવને યશસ્મભમ લાત ભાની રેલાભાં 
જટે્રી ભજા આલે છ,ે એટ્રી ભજા વાદા, વય 
વત્મ સ્લીઔાયી રલેાભાં આલતી નથી. આભ ખુઢલાદ 
રઔ ભાટ્ ે એઔ ભશત્ત્લનંુ ભનયંજન છ.ે લી 
અરોઔીઔ ફાફતભાં ભાનલાથી, એલી ચચાથ, 
ખષ્ઠીભાં પ્રલૃત્ત થલાથી ભાણવને તાના અશંનંુ 
ઉધથલીઔયણ થતું અનુબલામ છ,ે જ ે એને વુકદ 
રાખે છ.ે ાણી શાઈડરજનના ફે અને 
ક્વીજનના એઔ યભાણનંુ ફનેરું છ.ે એલી 
નઔયી લૈજ્ઞાનીઔ શઔીઔત જાણ્મા ફાદ એભાંથી ઔળું 
ચચાથમગ્મ પ્રાપ્ત થતું નથી. યીણાભે એથી કાવ 
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આનન્દ ઔે અશમ્ વંતાત નથી. જ્માયે ખુઢલાદના 
ઔ ઔલ્ીત વીદ્ધાન્તની અનન્તઔા વુધી 
જાતજાતની ચચાથ ઔયી ળઔામ અને લીલીધ તઔથ–
ઔઔડાં ઔાઢી ળઔામ. ભજા જ ભજા. ખુઢલાદી 
ચેતનાની, દીવ્મ જીલનની, આત્ભજ્ઞાનની, યભ 
ચૈતન્મની લાત ઔયે છ.ે પીપાં કાંડ ેછ.ે દયેઔનંુ વત્મ 
બીન્ન શમ છ.ે લાસ્તલભાં એઔ જ દાથથના ચક્કવ 

ાવા અંખે ફે ઔે લધુ જુદાં જુદાં વત્મ શઈ ળઔે 

નશીં, ઔાં ત એભાંનું એઔ વાચું અથલા ફધાં જ 
કટ્ાં શમ. એ તઔથળાષ્ડન નીમભ છ;ે યન્તુ 

ખુઢલાદીને વત્મભાં નશીં, અવત્મભાં જ યવ 

શમ છ!ે’’  

રઔળીક્ષણ અને ચાયીત્ર્મગડતય વાથે 

જોડામેરા રઔ ચભત્ઔાય અને અખમ્પમ ળક્તીની 
લાત ઔયે ત્માયે ચક્કય આલી જામ છ.ે 
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ભન્ત્રળક્તીથી વાત દીલવભાં અણપાઉ આંફાને 
ઔેયી આલે એલી લાત રઔજાખૃતીન, જ્ઞાનપ્રચાયન 
દાલ ઔયનાયાં વાભમીઔભાં પ્રખટ્ થામ ત ે
ળયભજનઔ ઔશેલામ. આલી ચભત્ઔાયલાી લાત 
પ્રખટ્ ઔમાથ છી ણ ‘જ્માં વુધી અવાભાજીઔ ઔે 
અનૈતીઔ ન શમ ત્માં વુધી તેને અટ્ઔાલલાનું મગ્મ 
નથી’ એભ ુલથ ભુખમ ન્મામભુતી ઔક્ષાની વ્મક્તી ઔશે 
ત્માયે પયીમાદ ઔને ઔયલી તે વભજાતું નથી. 

ચભત્ઔાય ભાત્ર અવાભાજીઔ અને અનૈતીઔ 

છ.ે જ ેભાણવ ચભત્ઔાય ઔયે છ ેતે ઠખ શમ છ.ે 
જ ે રઔ ચભત્ઔાયભાં શ્રદ્ધા ધયાલે તે ઔાં ત 

બા શમ છ.ે ઔાં રારચુ શમ છ,ે ઔાં ભ્રભ ઔે 

લીભ્રભન બખ ફનેરાં શમ છ.ે ચભત્ઔાય ભાત્ર 
લાશીમાત ઔશેલામ ઔેભ ઔે તેભાં તથ્મ શતંુ નથી. 
આધ્માત્ભીઔ અનુબતુીને લૈજ્ઞાનીઔ આલયણ 
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ચડાલલાની એઔ પેળન ઉબી થઈ છ.ે તેભાં 

લીભરાતાઈ ઠઔાય ભુખમ છ.ે ઔેટ્રાઔ 
વલોદમલાદી, લીનફાલાદી ણ ઔાભ ઔયે 

છ.ે આ રઔ લીજ્ઞાનને કટ્ી યીતે વાંઔે છ.ે 
ાંડયંુખ ળાષ્ડીએ ફામરૉજીના શલારા આીને 

ઔશેર ઔે વાત ેઢી વુધી દયેઔ ઉંદયની ુંછડી 
ઔાેર છતાં નલી ેઢીભાં, ુંછડીલાા ઉંદય થતા 

શતા! જન્ભખત ખણુ ફદરી ળઔાતા નથી. 
લણથવ્મલસ્થા જન્ભખત શલાથી દરીત, 
ઉંદયની ુંછડીની ઠે,ે તાના જન્ભખત ખુણ 
ધયાલે છ ે તેથી ળુદ્ર ભાટ્ ેનીમત થમા શમ તે 
વીલામના, એટ્રે ઔે બ્રાષ્ઢણ ઔયી ળઔે તેલાં 
ઔાભ ળુદ્ર ઔયી ળઔે નશીં! આને ઔશેલામ 
લીજ્ઞાનન દરુુમખ! આને ઔશેલામ 
અવાભાજીઔતા અને અનૈતીઔતા. 



ફૈઠ થ્થયઔી નાલ             http://govindmaru.com            156        
 

ફીજો ચભત્ઔાય જોઈએ : એઔ જ જાતના ફે 
છડને એઔ જ પ્રઔાયના કાતયલાાં ફે ઔંુડાભાં 
યી એઔવયકી યીતે ફન્નેને ાણી આી ભાલજત 
ઔયી; યન્તુ તેભાંના પક્ત એઔ છડને જ શાથ 
પેયલી પે્રભ ઔમો ફીજાને નશીં, ત યીણાભ એ 
આવ્મું ઔે પે્રભ ઔયામેર છડની લૃદ્ધી ફીજા છડ 
ઔયતાં સ્ષ્ટ યીત ેલધુ વાયી થઈ! ભાયી નજય વાભે 
અભેયીઔાભાં આ ફન્મું, તેભ ુલથ ન્મામભુતી ઔશે છ.ે 
ચભત્ઔાયભાં ચભત્ઔાય એ શમ છ ેઔે તે ‘નજય વાભે’ 
જ ફને છ!ે લી નજીઔ ઔયતાં ‘દુય’ અભેયીઔા લખેયે 
સ્થે ફને છ!ે પે્રભ ઔયલાથી છડની લૃદ્ધી લધુ ન 
થામ ઔે તીયસ્ઔાય ઔયલાથી છડની લૃદ્ધી અટ્ઔે નશીં. 
દુષ્ઔા ડ ેત્માયે કેડતુ તાના ાઔને ખભેં તેટ્ર 
ચાશત શમ છતાં વુઔાઈ જામ છ.ે આંફાને ખભે 
તેટ્ર પે્રભ ઔયીએ ત યણભાં ન ઉખે. ખભે તેટ્રી 
ળક્તીળાી ભન્ત્રળક્તી ઔાભે રાખે ત ણ વાત 
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દીલવભાં ઔેયી ન આલે. ભન્ત્રળક્તીથી, 
નાભસ્ભયણથી, પે્રભથી બોતીઔ ફંધાયણ ફદરી 
ળઔામ નશીં. અખભનીખભના લાધા શેયાલી વત્મને 
ઢાંઔલાની આ અવાભાજીઔ પ્રલૃત્તી જ ઔશેલામ. 
વત્મને ફદરે ભ્રભ તયપ, અવત્મ તયપ રઔને 
શાંઔી જલાની પ્રલૃત્તી અનૈતીઔ જ ઔશેલામ.  

શીન્દુને યાભનાં દળથન થામ, ખ્રીસ્તીને 
જીવવની અનુબુતી થામ; ણ યાભની ન થામ, 
મુલાન લીધલા ષ્ડીને ભુછાથભાં તેના તીના જ દળથન 
થામ. ઔઈ વ્મક્તીની જલેી ભાનવીઔ સ્થીતી, જલેી 
ધાભીઔ બુભીઔા, જલેા વંવઔાય અને ઉછયે, જલેી 
આળા અને વંગો, જલેું યટ્ણ તેલી જ તેને 

અનુબુતી થામ. ઔુતયાને જો અનુબુતીની ળક્તી 

શમ ત તેને યાભ ઔે જીવવને ફદરે તાના 

પ્રબુ તયીઔે ડાગીમા ઔુતયાની જ અનુબુતી થામ! 
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આભા ં ઔંઈ આધ્માત્ભીઔ ઔે દીવ્મ નથી. ઔઈ 

ચભત્ઔાય નથી. ચભત્ઔાયની લાત ઔયનાયા ભનયખી 
શમ છ.ે આલા ભનયખી તાની લાતને 
લૈજ્ઞાનીઔતાના લાધા શેયાલીને રઔનાં ભાનવ 
પ્રદુીત ઔયે છ.ે ઓદ્યખીઔ પ્રદુણ ઔયતાં 
ભાનવપ્રદુણ લધુ કતયનાઔ નીલડ ે છ.ે દીવ્મ 
અનુબુતી, ભન્ત્રળક્તીન પ્રબાલ લખેયે લાત 
ઔયનાયા વાધુ, ફાુ, ળાષ્ડી, ઔથાઔાય 
ગણં પ્રદુણ પેરાલે છ.ે યીણાભે રઔ આ રઔની 
વભસ્માને ઉઔેરલાના ફદરે ઔાલ્નીઔ યરઔને 
વુધાયલા શઠાગ્રશી ફને છ.ે લાસ્તલીઔતાથી લીભુક, 

ુરુાથથશીન, આવુ, ડયઔ અને સ્લાથી ફની 

જામ છ.ે દેળ આક આભાં પવામ છ.ે  

અખમ્પમળક્તી ઔે ચભત્ઔાયભાંથી ઔઈ 
નક્કય યીણાભ શજુ વુધી શાંવર થમું નથી. 
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ઉરટ્ાનું આલી ફાફત ાછ અફજો ભાનલઔરાઔ 

લેડપામ છ.ે ભન્દીય, ભસ્જીદ–દેલના નીભાથણ 
ાછ યીશ્રભની ઔભાણી લેડપામ છ.ે ુજાલીધી 
લખેયેના નાભે ાદયી, ભુલ્લા, બ્રાષ્ઢણ, ફાુ, 
ળાષ્ડી તખડા ફને છ.ે આ ફધા યજીલી, 
રઔ જ્ઞાન તયપ ન કેંચામ તે ભાટ્ ે તેભને શ્રદ્ધાના 
જાાભાં ખુંચલી દે છ.ે શ્રદ્ધાને રીધે ખયજુ, નીયાધાય 
રઔને ઔંઈઔ ભાનવીઔ આધાય ભે છ ે અને 
યજીલીને ધન અને પ્રતીષ્ઠા ભે છ.ે આ 
યજીલી, અધ્માત્ભલાદી રઔને ખેયભાખે 
દયી યષ્ણા છ.ે રઔની લીચાયળક્તીને ઔંુઠીત ઔયી 
યષ્ણા છ.ે આ ફધું અનૈતીઔ, અવાભાજીઔ ન 
ઔશેલામ? ‘અતીન્દ્રીમ અનુબલ થામ છ’ે, એભ 
ઔશેલાભાં વંઔચ થામ એટ્રે લીદ્વાન વજ થઔ ઔશે છ ે
ઔે ‘અતીન્દ્રીમ અનુબલ થામ છ ેતે લીજ્ઞાને સ્લીઔામુાં 
છ!ે લાત અખમ્પમની ઔયલાની; ણ લીજ્ઞાનન વાથ 
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રેલાન! લી લીદ્વાન દરીર ઔયે છ ે ઔે ‘જ્ઞાનને 
વીભા છ’ે બરે વીભા શમ; ણ એથી અનરીભીટ્ડે 
ઈયૅળનારીટ્ીના વભુદ્રભાં ઔુદઔ ભાયલા ભાટ્નંુે ઔાયણ 
થડુ ંભે?                               

અખાએ અજ્ઞાનીની આ યીતે ‘યીભાન્ડ’ 
રીધેરી : 

જાંશા જોઈએ તાંશાં ઔુડઔુેડ,  
વાશાભા – વાશાભી ફેઠા ગુડ. 
ઔઈ આલી લાત વુયજની ઔયે,  
તે આખ જઈ ચાંચ જ ધયે. 

અભાયે શજાય લથ અન્ધાયે ખમાં, 
તભે આલા ડાષ્ણા ક્માંશાંથી થમા? 
અખા ભશટ્ાની એશેલી જાણ, 

ભુઔી શીય ઉાડ ેાશાણ.       
 –યચના નાખયીઔ 
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9 

ળીખમું વાંબળ્ું વલે પઔ 
અનુક્રમણીકા 

ચભત્ઔાય થમ છ.ે વુજ્ઞ લાચઔ, તભાયી 
ઔલ્નાને તમ્પભય ચડી જામ તેલ ચભત્ઔાય. ચુસ્ત 
ફોદ્ધીઔ, પ્રકય ઈતીશાવલીદ્ અને સ્લાભીનાયામણ 
વમ્પપ્રદામની ઔડઔ આરચના ઔયનાય પ્રાધ્માઔ 
ભઔયંદ ભશેતાને દીવ્મ અનુબુતી થઈ છ!ે 1986ભાં 
‘અથાથત્’ વાભમીઔભાં તેભણે સ્લાભીનાયામણ 
વમ્પપ્રદામ અંખે અભ્માવરેક રકેર. તેભાં રખમુ ં
શતું : ‘‘વશજાનન્દે ખુજયાતભાં આવ્મા ફાદ જ ેયીત ે

ચભત્ઔાયની ઝડી લયવાલી શલાનું 

વામ્પપ્રદામીઔ વાશીત્મભાં રકલાભાં આવ્મંુ છ ેતેન 
તે વભમના નીયક્ષય વભાજભાં નેતાખીયી ઉબી 

ઔયલાભાં ઔેલ ભટ્ પ્રબાલ ડ્ય શળે તે પ્રશ્ન 
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ણ લીચાયલા જલે ખણામ. ઔીળયરાર 
ભળરુલાાના અલાદને ફાદ ઔયતાં અત્માય વુધી 
જ ેલીદ્વાનએ સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામ લીળે રખમું 
છ ે તે ભશદંળે અશબાલથી અને ુયસ્ઔાયલૃત્તીથી 
રખમું છ.ે એનંુ દૃષ્ટાંત યગુલીય ચોધયીએ વમ્પાદીત 
ઔયેર ‘સ્લાભીનાયામણ વંતવાશીત્મ’ નાભન ગ્રંથ 
ુરુ ાડ ેછ.ે ગણા કયા વાશીત્મઔાયએ આ ગ્રંથભાં 
સ્લાભી વશજાનન્દને ‘બખલાન’ ‘અલતાયી ુરુ’ 
‘દેલી ળક્તી ધયાલનાય’ તથા ‘રીરા ઔયી ખમેરા’ 
મુખુરુ તયીઔે ખણાવ્મા છ,ે એટ્રું જ નશીં; યન્ત ુ
ફીજા સ્રતને તાસ્મા અને વયકાવ્મા લખય 
સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામનાં રકાણન રખબખ 
અક્ષયળ: સ્લીઔાય ઔયી રઈને તેભણે શ્રીજી અને 
તેભનાં ખુણખાન ખામાં ઔમાથ છ.ે આટ્રા ફધા 
વાશીત્મઔાય લચ્ચે જ્ઞાનક્ષેત્રભાં ણ વલથવમ્પભત–
વાભાન્મ અબીપ્રામ! વાશીત્મઔાય તેભને રખબખ 
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‘લેલરાં’ભાં કાલે તેટ્રી શદ વુધીના બક્તીબાલથી 
તેનું ‘વંળધન’ ઔયી યષ્ણા છ.ે સ્લાભીનાયામણ 
વમ્પપ્રદામનંુ વાશીત્મ તત્ત્લત: તેના ભુ પ્રમજઔની 
ઔાયઔીદીને આખ ધાલલા ભાટ્ ેવજાથમું શતું. તેભાં 
વ્મક્ત થમેરી વાભાજીઔ ચેતના અને લીબાલના 
ઉરા લણથની જીલનદ્ધતીની દ્યતઔ શતી. તેણ ે
બ્રાષ્ઢણ ક્રીમાઔાંડની યકેલાી ઔયી.’’ 

આ લીદ્વાન પ્રાધ્માઔે ‘સ્લાભીનાયામણ 

પ્રઔાળ’ નાભના વાભમીઔભાં (ભે–2000) આંકનું 
ઔાજ ખારે ગસ્મંુ છ.ે અન્ધેઅન્ધ અન્ધાયે ભળ્ા. 

લીદ્વાન દૃષ્ટીશીન, ચેતનાશીન ફને ત ળું થામ? 

ફોદ્ધીઔની અતાઔીઔતા ફુઔી, વપીસ્ટ્ીઔેટ્ડે 
અને વાભાને આંજી નાકે તેલી શમ છ.ે ભઔયંદ 

ભશેતા ંદય લયવ છી એઔયાય ઔયે છ ે: ‘‘ભેં 
‘અથાથત્’ભાં રેક રકલાભાં જ ેયૅળનર અબીખભ 
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અનાવ્મ શત તે ળું ભમાથદીત ન શત? 
વશજાનન્દ સ્લાભીએ તેભના વભમ દયભીમાન 
ખુજયાતભાં ળું એઔ ભશાન નૈતીઔ ક્રાંતી ઔયી ન 
શતી? તેભના વભમની ભમાથદાભાં યશીને ળુ ં
તેભણે, યગુલીય ચોધયીએ રખમું છ ે તે ભુજફ 
‘વભાજના છલેાડાના લખોને ણ તાના કબે 
ચડાલીન’ે તેભનું ઔલ્માણ ઔયલાના બખીયથ પ્રમાવ 
ઔમાથ ન શતા? અને આ યમ્પયા ળુ ં ુજ્મ 
પ્રભુકસ્લાભીના જીલનભાંથી બયેટ્ જોલા 
અનુબલલા નથી ભતી?’’ આ યીલતથન ભઔયંદ 
ભશેતાની જ્ઞાન–વાધનાને ઔાયણે આવ્મું નથી; યન્ત ુ
તેભને ‘પ્રત્મક્ષ અનુબલ’ થમ તેને ઔાયણે આલેરુ ં
છ!ે તે યભભાં પયલા ખમેરાં. યસ્તાભાં તેભની 
બ્રીપઔેવ ઔઈ ચય આંચઔી ખમ. તેભાં ાવટ્થ, 
લીવા, ટ્રાલેરવથ ચેક્વ શતા. તે ખાંડા જલેા થઈ 
ખમા. ાવે ૈવા ન શતા. રીવને પયીમાદ ઔયી. 
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યાતે ઉંગ ન આલી. તેભણે પ્રાથથના ઔયી : ‘‘શે 
વશજાનન્દ સ્લાભી! શે પ્રભુકસ્લાભી! ભાય ઔંઈઔ 
ખુન શમ ત ભાપ ઔય. ભાયી બુર થઈ છ.ે ્રીઝ 
વેલ ભી! ભાપ ઔય. તભાયાભાં વત્ શમ ત ભને 
ફચાલી ર... ભેં વુલાન પ્રમાવ ઔમો; ણ ઉંગ ન 
આલી. અભદાલાદ યત ઔેલી યીતે જઈળ, તે જ 
ભટ્ વલાર શત. તેલાભાં યાત્રે ફે લાગ્મે ચભત્ઔાય 
થમ : ભને ઝખાય ભાયે તેલ પ્રઔાળ દેકામ. એ 
જ્મતીુંજભાં ભને બખલાન સ્લાભીનાયામણ અને 
યભુજ્મ પ્રભુકસ્લાભીનાં દળથન થમાં. તે ભને 
આળીલાથદ આતા શતા ઔે ચીંતા ન ઔયળ. ળાંતીથી 
વુઈ જાલ. વો વાયાંલાનાં થળે... પેઈથ ફીખીન્વ 
વ્શેન યીઝન એન્ડવ. ઔંઈઔ ભીસ્ટ્ીઔર છ ેજીલનની 
અન્દય. વલાયે એઔ ઔભથચાયીએ દડતાં દડતાં 
આલીને ભને ઔષ્ણું ઔે તભાય ાવટ્થ આલી ખમ છ.ે 
ભને નલાઈ રાખી ઔે આ ઔઈ યીતે ફને! આ ત 
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ચભત્ઔાય! એ ચય ભાયી દૃષ્ટીએ નૉફર થીપ 

શત. એણે પક્ત ૈવા રીધા. ભાય ાવટ્થ અને 
્રેનની ટ્ીઔીટ્ ભને ભળ્ાં. શંુ પ્રભુકસ્લાભીને 

ભળ્ અને ભેં તેભના શસ્તે ઔંઠી શેયી. આ 
એઔયાય ફદર ભને ખોયલ છ ે ઔે ભાય આ 

એઔયાય અનુબલભુરઔ છ.ે’’ 

સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામ અંખે એઔ 

ુસ્તઔની પ્રસ્તાલનાભાં ભઔયંદ ભશેતાએ રખમંુ છ ે
: ‘‘ભને લધાયે ને લધાયે વભજાતું ખમંુ ઔે ભેં 

‘અથાથત્’ભાં જ ેરખમંુ શતું તે ગણી યીતે એઔતયપી 

શતંુ અને તેને રીધે જ શંુ આ ઔલ્માણઔાયી 
વમ્પપ્રદામ અને તેના સ્થાઔ તથા વાધવુંતને 
અન્મામ ઔયી ફેઠ શત. ભને તાને ણ 
લીદેળભાં એલા અનુબલ થતા ખમા ઔે જનેે 
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યીણાભે શંુ ફન્ધીમાય ફોદ્ધીઔ લાતાલયણભાંથી 
ભુક્ત થઈ ળક્મ છુ.ં’’ 

ઔંઠી ફાંધલી એના ઔયતાં ફન્ધીમાય 
ફોદ્ધીઔ લાતાલયણ છુ ં નુઔવાનઔાયઔ ખણામ. 

આ આક ઔીસ્વ ક્ષબ ઔયનાય છ.ે ‘અથાથત્’ભાં 
રેક રખમ અને ધાભીઔ રાખણી દુબાલલા 

અંખેન ઔેવ તેભના ઉય થમ ત્માયે તેભની 
ડકે ફોદ્ધીઔ ઉબા યશેરા. ટ્ઔે આેર. ઔેવ 

ઔયલાની ભંજુયી આી તેથી વયઔાયની કુફ ટ્ીઔા 
થમેરી. અયે, ‘અથાથત્’ભાં તેભન અભ્માવરેક 

લાંચીને એઔ પ્રાધ્માઔે સ્લાભીનાયામણ ંથ છડી 
દીધેર. 

ભઔયંદ ભશેતાન એઔયાય તઔરાદી છ.ે 
તે ઔશે છ ે : ‘‘સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામભાં 
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એલું તે લીળીષ્ટ તત્ત્લ ળું છ ેઔે રાક વત્વંખીનાં 

ભેં ભન દુબાવ્માં શલા છતાં ભાય લા ણ લાંઔ 
થમ ન શત! અઔાયન ફદર ઉઔાય!’’ ઔટ્થભાં 
તેભની વાભે ઔેવ થમ તેભાં વત્માગ્રશ ન શત, 
ધાભીઔ ઝનુન શતું, એમ બુરી ખમાં? વભાજના 
છલેાડાના લખોને ણ વશજાનન્દ સ્લાભીએ તાના 
કબે ચડાલીને તેભનું ઔલ્માણ ઔયલાના બખીયથ 
પ્રમાવ ઔમાથ શતા, એલું શલે ઔમા આધાયે વભજામું? 
ળીક્ષાત્રી લાંચ. ભનુસ્ભૃતીની તે નાનઔડી આલૃત્તી 
છ.ે તેભાં દરીતને ઔાભાં તીરઔ ઔયલાની ભનાઈ 
પયભાલી છ.ે જ ેવમ્પપ્રદામ, તીરઔ ઔયલાની ભંજુયી ન 
આે તે દરીતનંુ ઔેલુ ં ઔલ્માણ ઔયી ળઔે? ફર. 
તેભના ‘દીવ્મ અનુબુતી’લાા રેકભાં લીયધાબાવ 
છ.ે તે રકે છ ે: ‘‘ચાયે ઔય નજય ઔયી ત જોમુ ં
ઔે દેળ અને વભાજ ત ભાપીમા અને યાજઔીમ 
ખુનેખાયની વાંઠખાઠથી કદફદે છ.ે જ ે ામાની 
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જરુયીમાત છ ે તે જફયજસ્ત નૈતીઔ ક્રાતંીની.’’ 
પ્રભુકસ્લાભી પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ છ ેઅને રાક રઔને 
તેભણે ઔંઠી ફાંધી છ;ે છતાં વભાજભાં વાંઠખાંઠ 
ઔેભ દેકામ છ?ે એઔ વાભાન્મ ચયીના ઔીસ્વાભાં 
વશજાનન્દજી તથા પ્રભુકસ્લાભી એઔવાથે ઉસ્થીત 
થઈને દળથન આી ળઔતા શમ ત વભાજને 
અનૈતીઔતાભાંથી ઔેભ ફચાલી રેતા નથી? ળા ભાટ્ ે
દુષ્ઔા ડ ે છ?ે ફીશાયભાં ળા ભાટ્ ે દરીતની 
વાભુશીઔ શત્મા થામ છ?ે ધભથ–વમ્પપ્રદામ 
શમ્પભેળાં લંચીત લીયધી શમ છ,ે તે ઔઈ યીતે 
દરીતને કબે ચડાલી ળઔે? ધભથ શમ્પભેળાં 
બદ્રરઔન શીતેચ્છુ યષ્ણ છ.ે દરીતની અને 
લંચીતની વભસ્મા ુલથજન્ભનાં ઔભોને ઔાયણે છ,ે 
એલું ઠવાલનાય વમ્પપ્રદામ ઔઈ યીતે નૈતીઔ ક્રાંતી 
ઔયી ળઔે? ઔલીમત્રી વરુ ધ્રુલ ઔશે છ ે : ‘‘આણા 
બેજાભાં વ્રત, ઉલાવ, મભનીમભની ટ્ટ્ી નાંકી 
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નાંકીને એ રઔએ આણી ફધી જ ફુદ્ધી ળી 
રીધી છ,ે જથેી આણે આણી લાસ્તલીઔતા 
બુરીને ઔઈ ફીજી દુનીમાનાં વનાં જોઈએ; એ 

રઔએ આખરા ને ાછરા જન્ભની જરેફી 

જભાડી જભાડીને આણાં ભોં બાંખી નાખમાં છ,ે 
જથેી આણે ઔદીમે ફીજુ ંઔળું ભાખીએ નશીં, ઔદીમ 
જાખીએ નશીં! ફવ આ જ યીતે આણન ેધયભનું 
અપીણ ાઈ ાઈને ગેનના ગડીમે શીંચળ્ે યાખમાં 
છ.ે જથેી આણ–ે આ જીલનના, આ ભેરા 
શ્વાવના વાચા શઔ ભાંખીએ નશીં! અયે, એભના 
ઔેટ્રાઔ તાયણશાય ત એલા છ,ે દસ્ત! જ ે
અશીંની યટ્રી છીનલીને ત્માં ઉય અભૃત 
આલાનાં લચન આે છ!ે! અશીં તન યનું એઔનંુ 
એઔ ચીંથરંુ તાણી રઈને ફાલન ખજની ધજા 
પયઔાલે છ.ે અશીં દવ ફામ દવની કરી કુંચલીન ે
‘ત્મા’ં નન્દનલન લીઔવાલલાની ખુરફાંખ ભાયે છ!ે 
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અવર લાત ત એ છ,ે દસ્ત! ઔે એ રઔ આ 
જીલન ય, ભાણવજાત ય, બયવ નથી યાકી 

ળઔતા એટ્રે જ આણને થ્થય ય શ્રદ્ધા યાકલાનું 
ળીકલાડ ેછ!ે’’ 

ભઔયન્દ ભશેતા ઔશે છ ે : ‘‘દેળ અને 
દુનીમાભાં સ્લાભીનાયામણ વમ્પપ્રદામ લધાયે ને લધાયે 
રઔપ્રીમ ફનત જામ છ.ે લીદ્યાથી આ વમ્પપ્રદામ 
ઉય એભ.પીર. અને ીએચ.ડીની દલી ભાટ્ ે
ભશાનીફન્ધ રકતા જામ છ.ે’’ વમ્પપ્રદામની 
રઔપ્રીમતા અને વત્મ લચ્ચે તપાલત છ.ે રઔપ્રીમ 
શમ તે વાચું ન ણ શમ, અને જ ેવાચું શમ ત ે
રઔપ્રીમ ન ણ શમ. આ ત વાભુશીઔ 
શીસ્ટ્ીયીમાન દાકર છ.ે ઔફીયનું નીદાન વચટ્ છ ે
: ‘આ વંવાયની ખતી ત ખાડયીમા પ્રલાશ જલેી છ’ે. 
એઔ ગેટ્ુ ંજઈને કાડાભાં ડ્યું શમ તમે ફીજાં ણ 
એ જ યસ્તે જલાનાં! ભયાયીફાુની ઔથાભાં ઔે 
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અભીતાબ ફચ્ચનના ઔામથક્રભભાં ત્રણ–ચાય રાક 
રઔ બેખા થામ તેથી ત ે ુજનીમ ઔે 
પ્રખટ્બ્રષ્ઢસ્લરુ ફની જતા નથી. તે રક ે છ ે : 
‘ઔેટ્રાઔ ત તેભની ધીઔતી પે્રક્ટ્ીવ છડીને 
સ્લેચ્છાએ વાધુ થમા છ.ે’’ આ પ્રઔાયના રઔ, દયેઔ 
આશ્રભભાં ઔે વમ્પપ્રદામભાં એઔઠા થામ છ,ે તેથી ળું? 
ઉંઘ્મ ઔશે ને ઉંઘ્મ વાંબે. વશજાનન્દજી વાથે 
પ્રભુકસ્લાભી ઉસ્થીત થામ તેભાં ભુ વમ્પપ્રદામના 
બક્તનંુ ઔદી લીશ્વાવ ન ફેવે. ઔેભ ઔે ભુ વમ્પપ્રદામે 
પ્રભુકસ્લાભીને ‘લીભુક’ જાશેય ઔયેરા છ.ે ભાની 
રઈએ ઔે ફને્ન એઔવાથે ભઔયન્દ ભશેતા વભક્ષ 
ઉસ્થીત થમા ત ભુ વમ્પપ્રદામ અને નલા 
વમ્પપ્રદામ લચ્ચે એઔતા ઔેભ સ્થાતી નથી? સ્લાભી 
દમાનન્દજીએ ‘વત્માથથપ્રઔાળ’ભાં વશજાનન્દને 
ાકંડી ઔષ્ણા છ ે અને ભુ સ્લાભીનાયામણ 
વમ્પપ્રદામના એઔ ગ્રંથભાં પ્રભુકસ્લાભીને ાકંડી ઔષ્ણા 
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છ.ે ાવટ્થ, એય ટ્ીઔીટ્ યત અાલી ળઔે તે, 
તાના લીળે રકામેર આલા ળબ્દને બુંવી નાકલાન 
ચભત્ઔાય ન ઔયી ળઔે? આ દેળભાં બખલાન ફનલુ ં
વશેરું છ;ે યન્તુ ભાણવ થલું, ભાનલતા પ્રાપ્ત ઔયલી, 
ભાનલીમ વદ્ખુણથી વમ્પન્ન થલું તે ઔઠણ છ.ે ઔેભ ઔે 
રઔનેમ ભનુષ્મત્લના ઔયતાં તાની ઔાભના યુી 
ઔયનાયા ઈશ્વયની લધાયે જરુય છ.ે તાની ઔાભના ુયી 
ઔયલાનંુ વાભથ્મથ જનેાભા ંશમ છ ેતે આણને જુનીમ 
રાખે છ.ે અકાની અઔાભણ આલી જ શતી : 

આંધ વવય ને વયંખટ્ લશુ, 
ઔથા વાંબલા ચાલ્મા વશંુ; 
ઔષ્ણું ઔાઈં ને વભજ્મા ંઔળું, 

જ્મભ આકંનું ઔાજ ખારે ગસ્મું. 
ઉંડ ઔુલ ને પાટ્ી ફક 

ળીખમું વાંબળ્ુ ંવલે પઔ.  
 (‘નમા ભાખથ’, 01/08/2000)  
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અભાયા ંપ્રઔાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલંુ ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચઔ 

ફીયાદય ભાટ્ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્વનું પ્રઔાળન ઔયલાનું ઔામથ 

ઉાડી રીધું છ.ે અભારંુ પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાટ્ ે

લાચઔભીત્રને ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 08 જુરાઈ, 2019 વુધીભાં નીચે 

ભુજફની 31 ઈ.ફુક્વનું પ્રઔાળન ઔમુાં છ.ે 

 1. 1. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’  

ઈ.ફુઔ – 01 (ાનાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2. શ્રી. દીનેળ ાંચારના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 02 

(ાનાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. શ્રી. ભુયજી ખડાના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 03 

(ાનાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ 37 રેકની 

ઈ.ફુઔ – ‘લીલેઔ–લલ્લબ’ (ાનાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ રેકભાંથી 206 

યૅળનરભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને તૈમાય ઔયેર ‘લીલેઔલીજમ’ 

ગ્રંથની ‘ઈ.ફુઔ’ (ાનાં : 131; ભલુ્મ : ભપત) 
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6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘આનન્દની કજ’ 

(ાનાં : 53; ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘ટ્ીન–એજ’ભાં 

ફમફ્રેન્ડથી વાલધાન’ (ાનાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

8. શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 04 

‘અધ્માત્ભના આટ્ાાટ્ા’ (ાનાં: 111; ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘આનન્દનુ ં
આઔાળ’ (ાના ં: 116; ભુલ્મ : ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ની આત્ભઔથાની ‘ઈ.ફુઔ’ 

‘આત્ભઝયભય’ (ાનાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11. આમથવભાજી અને રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ‘ઈ.ફુઔ’ 

‘દુ:કનીલાયણના ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12. શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 

05 ‘ચાલાથઔ દળથન’ (ાનાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 

13. શ્રી. દીનેળ ાંચારના 20 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’ –

ઈ.ફુઔ – 06 ‘વત્મવન્દુઔ’ (ાનાં : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘વમ્પફન્ધભીભાંવા’ 

(ાનાં : 83; ભુલ્મ : ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘જીન્દખી ઔઈ યીતે 

જીલળ?’ (ાનાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 શ્રી. લલ્લબ ઈટ્ારીમાના 10 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ 

– 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાં : 84; ભુલ્મ : ભપત) 
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17 નીલૃત્ત પ્રળાવઔ અને રેકઔ શ્રી. ફી. એભ. દલેના રેકની 

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 08 ‘ભ્રભ બાંગ્મા છી...’ (ાનાં : 

90; ભુલ્મ : ભપત) 

18 વુશ્રી. ઔાભીની વંગલીના 11 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 

09 ‘ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના?’ (ાનાં : 72; ભુલ્મ : 

ભપત) 

19 શ્રી. દીનેળ ાંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 10 

‘યૅળનારીઝભન ગંટ્નાદ’ (ાનાં : 93; ભુલ્મ : ભપત) 

20 શ્રી. દીનેળ ાંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 11 

‘યૅળનારીઝભન ગંટ્નાદ–2’ (ાનાં : 110; ભુલ્મ : ભપત) 

21 શ્રી. દીનેળ ાંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 12 

‘યૅળનારીઝભન ગંટ્નાદ–3’ (ાનાં : 122; ભુલ્મ : ભપત) 

22 શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 13 

‘દેતે શૈં બખલાન ઔ ધકા’ (ાનાં : 136; ભુલ્મ : ભપત) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘વંતાનભાં 

વંસ્ઔાયવીંચન’ (ાનાં : 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘ભૃત્મુભીભાંવા’ 

(ાનાં : 34; ભુલ્મ : ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘જી્વીની ડામયી’–

‘એઔ વૈનીઔની નોંધથી’ (ાનાં : 112; ભુલ્મ : ભપત) 

26 ડૉ. ફી. એ. યીકના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 14 

‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રનું અલીજ્ઞાન’ (ાનાં : 101; ભુલ્મ : ભપત) 
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27 ‘અંખદાન’ અંખેના 11 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 15 

‘અંખદાનથી નલજીલન’ (ાનાં : 102; ભુલ્મ : ભપત)  

28 શ્રી લીક્રભ દરારના 10 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 16 

‘યૅળનારીસ્ટ્ની દૃષ્ટીએ ખીતાન વંદેળ’ (ાનાં : 81; ભુ: ભપત) 

29 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાંત ળાશની ડામયી–વંગ્રશનાં 

‘લીચાયભતી’ની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘ળાણણનાં ભતી’ (ાનાં : 104; 

ભુલ્મ : ભપત) 

30 વુશ્રી. યચના નાખયીઔ વમ્પાદીત અને પ્રા. યભણ ાઠઔના 19 

લીચાયલીલેઔની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 17 ‘આચાયી વફ 

જખ ભીરા’ (ાનાં : 165; ભુલ્મ : ભપત) 

31 વુશ્રી. યચના નાખયીઔના ઔંઠીભુક્ત લીચાયરેકની 

‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ – 17 ‘ફૈઠ થ્થયઔી નાલ’ (ાનાં : 

179; ભુલ્મ : ભપત) 

ભણી ભારુ 

●‘ઈ.ફુઔ’ પ્રઔાળઔ● 
405, વયખભ એાટ્થભેન્ટ્, નલવાયી ઔૃી મુનીલવીટ્ી વાભે, 

લીજરય. નલવાયી. સ્ટ્ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66  

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

  

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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III 

અન્તીભ ટ્ાઈટ્ર ેજ 

જ ે રઔ ભાણવને ુયલાની લાડ ઔયે અને 
તાના લાડા બયે એને અભાયી ફાજુ ‘બયલાડ’ 
ઔશે છ!ે આ બયલાડએ આણી આજુફાજુ ણ 
નાભ, ઠાભ, અટ્ઔ, વયનાભા, ખાભ, ખ, નાત, 
જાત, પ્રાંત, દેળ, પ્રદળે, કંડ, ઉકંડ અયે, ખોત્ર, 
નક્ષત્ર, યાળી, નાડી, લણથ, લખથના લાડા ફાંધ્મા છ ે
અને શલે આણી વાભે ફંધાયણીમ શઔનંુ ગાવ 
નીયીને આણને ઔતરકાને રઈ જલા ભાંખે છ.ે 
આણા બેજાભાં વ્રત, ઉલાવ, મભનીમભની 
ટ્ટ્ી નાંકી નાંકીને એ રઔએ આણી ફધી જ 
ફુદ્ધી ળી રીધી છ,ે જથેી આણે આણી 
લાસ્તલીઔતા બુરીને ઔઈ ફીજી દુનીમાનાં વનાં 
જોઈએ; એ રઔએ આખરા ને ાછરા જન્ભની 
જરેફી જભાડી જભાડીને આણાં ભોં બાંખી 
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નાખમાં છ,ે જથેી આણે ઔદીમે ફીજુ ંઔળું ભાખીએ 
નશીં, ઔદીમ જાખીએ નશીં! ફવ આ જ યીત ે
આણને ધયભનું અપીણ ાઈ ાઈને ગેનના ગડીમે 
શીંચળે્ યાખમાં છ.ે જથેી આણ–ે આ જીલનના, 
આ ભેરા શ્વાવના વાચા શઔ ભાંખીએ નશીં! અયે, 
એભના ઔેટ્રાઔ તાયણશાય ત એલા છ,ે દસ્ત! જ ે
અશીંની યટ્રી છીનલીને ત્માં ઉય અભૃત 
આલાનાં લચન આે છ!ે! અશીં તન યનું એઔનંુ 
એઔ ચીંથરંુ તાણી રઈને ફાલન ખજની ધજા 
પયઔાલે છ.ે.. અવર લાત ત એ છ,ે દસ્ત! ઔે, એ 
રઔ આ જીલન ય, ભાણવજાત ય, બયવ નથી 
યાકી ળઔતા એટ્રે જ આણને થ્થય ય શ્રદ્ધા 
યાકલાનું ળીકલાડ ેછ!ે 

–વરુ ધ્રુલ, ઔલીમત્રી 
વભાપ્ત 

અનુક્રમણીકા 


